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HERGÜN SAYFA 1964 
ÇARŞAMBA 

KRUŞÇEF,MAKARİOS'A, TÜRKİYENÎN ÇIKARMA YAPMASI 
HALİNDE ASKERÎ MÜDAHALEDE BULUNACAĞINI BİLDİRMİŞ 

Kusya, Türkiyeyi 
tehdide başladı 

% '"'« ton kömür vüklü olarak Zonguldak'tan İstanbul'a gelirken «is yüzünden Keffcen adasındaki kayalıklara oturan Neeafl J ^ ' " ' » " ; 
'''^e çilebinin yüıdürülmesinden ümit kesilmiştir. Şilebin bugün tamamen batması beklenmektedir. Resin)(te kendi Kaderine terkedi-

^e gittikçe sulara gömülmekte olan şUep görülmektedir. (Foto: AKSAM — Süha BAYKAL) 

CKMP VE YTP DE REFORMLARI 
ÛESTEKliYORr 
"indiste, Reformlar görüşülürken AP I ' " 
%ösö "Bu reform değildir,, dedi | 

TÜRK HARP 
FİLOSUNA YİNE 
ALARM VERİLDİ 

LEFKOŞE, A.A. 

Kıbrıs Rum makam
ları, Türkiye'nin 
Kıbrıs'a müdaha
lesi halinde Sovyet 
Başbakanı Kruş-
çef'in Türkiye'ye 
karşı askerî hare
kâta geçme vaa
dinde bulunduğu
na dâir haberle
ri yorumlamaktan 
kaçınmaktadırlar. 

Diğer taraftan haftalık bir Rum 
dergisine göre, Kruşçef Makarios'a 
çok gizli kaydı ile gönderrigi Î4 
mart tarihli notada, Türkiyenin 
Kıbrıs'a müdahalesi halinde Mos-
kovanın her türlü vasıtayla Kıb
rıs'ın yardımına koşacağını ve bu 
yüzdeu «ıkacak bir savağın adaya 
İnhisar etmiyerelc Türk toprakla-
ıına yB.vılaca£ını bildirmiştir. 

Afnı notada Kruşçef'in Maka
rios'a hiç bir şarta bagh olmak-
sızm her türlü mali yardıma ha
zır olduğunu bildirdiği söylen
mektedir. 

Notanın muhtevası Kıbrıs hü
kümeti tarafından açıklanmamıza 
da Rum bir bakan, bundan. «Ma-
karios'un şimdiye kadar almış oU 

(Davamı Sa. 7 Sü. C da) 

50 ro 
s u BASTI 

. 14%.-..— - . . u, •jııı.ıııaM ..I u£,'«-"i:ı. Kral Hasan'a iuıkast ter
tiplemekle suçlandırılan 11 kişinin ölüm cezasına çarptırılmaları 
m protesto etmek içm Moskovadaki Fas Elçiliği önünde 24 saat
lik bir oturma gösterisine kalkışmışlardır. Fakat ellerinde 
«Kahrolsun Faşizm!, Kahrolsun Adaletsizlik!» gibi cümleler 
yazılı levhalar bulunan öğrenciler kamyonlara bindirilerek 
yurtlarına gönderilmişlerdir. (Foto; AP) 

Yunan uyruklu 
yedi Rum sınır 
dışı edilecek 
İstanbuldaki 8 Yunanlı İş adamına da 15 gün 
içinde işlerini tasfiye etmeleri bildirildi 

ANKARA. KX. 
2007 sayılı kanun hükümleri dı$ına çıkarak İstanbul'da iş sa> 

hıbl oldukları tesbit olunan Yunan uyruklu sdclz adamına işle
rini tasfiye etmeleri bildirilmi.ştir. 

ÖLDÜ 
TUNCELİ. Orol 

C İDDETLİ yafmur, karlann e-
" rimesine ve Munzur nehri 1-
le Harput çaytuın taşarak SO 

köyün sular altında kalmasına, 
ve altı kişinin ölümüne sebep ol
muştur. Sellere kapılarak devri
len Erzincan 70186 plâkalı kam. 
yonun şoför muavini Yusuf f)»-
Ubaş bo^larak ölmüştür. Ayrı
ca evlerini sel basan Ahmet ve 
Hasan Kayaoğlu adındaki iki 
kardeşle kimliği tesbit edile: e-
yen bir kadınla ild erkek de bo
ğulmuşlardır. 

Bilirkişi Heyeti 
piyes lelıinde 

rapor verdi 
Pazar gecesi Tepebatı Tıyatro-

•unda gericilerin aleyhte tezahü
ratına sebep olan «Sezuanm ly l 
İnsanı» isimli eserde komünizm 
propagandası bulunmadığına bilir 
kişi heyeti tarafından dün a ^ ı r -
ligiyle karar verilmiştir. 

Eserin temsiline devam edilip • • 
dilmemesi hakkında son İcaruı. 
bilirkişi raporuna göre. Sıkı \ b -
netim Komutanlığı verecektir. 

Bilirkişi heyetinin toplantısmdan 
sonra heyet üyesi Prof. Sulh) Dön-
mezer, piyesin sahneye koyucusu» 
nu ve diSer sanatçıları tebrik et» 
mistir. 

Üniversiteli gençler de Tepe» 
ba«ı Tiyatrosunun önüne fifierak 

(DaraBU Sa. T • « . • « U ; 

Ben öldürülmedim ÜÜIHİH 

. ^Slı 

ANKARA. Ox*l 
reform ta&arılarının dün MıUet Meclisinde görüşülmesine 

« ^ «sjırnadan önce toplanan CKMP ve YTP grupları, «Vergi re-
'«sarılarında kendi görüşleri dikkate alındığı ve bazı değişik-

İlkler yapıldığı takdirde» müsbet 
oy kullanmayı kararlaştırmışlar
dır. 

CKMP. Grupu. resen vergi tak
diri hususu ile ziraî gelir vergi
sinde makable teşmil hususunda 
verdikleri tâdil önergeleri dikka
te alındığı takdirde taşanları des
tekleyecektir. 

YTP ise «Arazî ve" bina vergi
lerinde vergi nisbeti artacağına 

(Davamı 8a. 7 Sü. S da) 

Özel 

Dört jet birden 
arızalandı, biri 
denize düştü 

BANDIRMA, 
Konya Ha "a Üssünden şehrımiz-

deki 6. Hava Ana Jet Üssüne gel
mekte olan F—84 tipi dört İet 
uçağı birden Erdek ilçesinin Sahin-
burgaz köyü üzerinde arızalanmış-
tır. Uçaklardan biri denize düş
müşse de, oilotu Teğmen İkiz pa
raşütle atlayarak kurtulmuştur. 
Arızalanan uçaklardan ikisi Gö
nen ile Biga arasındaki bir yere, 
dördüncü uçak ise Eskişehir Hava 
Üssime mecburi iniş yapmışlardır. 

Tanınması İçin kesik 
başa makyaj yapıldı 
Kasımpaşa cinayetinin esrarı çözülemedi. 
Maktulün vücuduna ait yeni parçalar bulundu 
U" ASIMPAŞA «arakolunda bulunan «Kesikbaş» ı 48 saat içinde 

10 wn İstanbullu seyretmiş, fakat teşhis edememiştir, saçları 
otanan, burnu balmumu ile doldurulan, üst dudağı yapıştırılan, 
kas yerleri siyah göz kalemiyle boyanan kesikbaş, masanın üze
rinde kendisini teşhis edecek olan vatandaşı beklemektedir. 

[ 

Yetkililer, bunun için Yunan 
uyruklu şahıslara 15 gün müddet 
verildiğini belirtmişlerdir. 

Öte yandan, kanuna aykın 
faaliyette bulımduklan için sı
nır dışı edilmesi kararlaştırılan 
Yıman uyruklu yedi kişinin de, 
bir hafta İçinde Türkiye'den ay-
nlacaklan bildirilmiştir. 

Dç senatör 
CHP'ye girdi 

ANKARA, Özal 
Evvelce AP, den istifa eden İs

parta Senatörü eski Sağlık Bakanı 
Suat Seren ile AP. den YTP. ye 
geçen ve bilahare YTP. den de 
istifa eden tznrilr Senatörü EiıJs 
Kansu ve Deniıai Senatb'rü Cahit 
Akyar dün CHP. ye girmişlerdir. 

Her üç senatörün partiye giriş 
beyannamelerini Genel Başkan İs
met İnönü imzalamıştır. 

I«r '•'̂ ''''' yelerinde d-
» Hır"",* bohçalarla dolaşarak 
>. iu"fl'k yapan Hatice Dur-
'siçf ' K«ı Nesibc Durmaz po-
uXri!"'*''"^^" yakalanmıştır. 
JiJn K J'"''^ tarafından yaka-
X . °.°îi«acı Hatice görülüyor,, 

• *KŞAM - A. GÜNSEV) 

Bir A.P. ilçe Başl(onı 
il Boşkonını yaroladı 

MIĞLA, Özel 
AP merkez lige başkanı MallK 

Neı^li, önceki gece aralannda 
çıkan bir '^ıfinakaşa sonunda AP 
11 başkanı Mehmet Kar^ıvel-
tornavida ile yüzünden yaraıa 
tm$tır. 

Huinü Sarıyerli, maktulün resmini gostenrKen «Bu bas bana '̂* 
degih demiştir. (Foto: AKSAM — Süha BAYKAL) 

Bir gazetenin öldürdüğü 
Hüsnü, dün ortaya çıktı 
Cinayet kffrtıanı olarak resmi yayınlanan 
Hüsnü, ailesine gidip yaşadığını bildirdi 
n i R sabah gazetesi tarafından keııkbaj cinayetinin maktulü olarak 

İlan edilen 23 yasmdaki Hüsnü Sarıyerli dün meydana çı
karak «Ben yaşıyorum» demiştir. Dün sabah saat 5 de gazetede ken
di resmim görünce hayretler İçinde kalan Hüsnü şunları söylemiştir: 

<B«8mimı görünce hemen arabaya atlayıp Sillvrlye gittim. Anne
mi, babamı ve akrabalarmu bulup ölmediğimi söyledim. Gazetelerde 
öldürüldüğüme dair haberler okurlarâa merak etmemelerini söyle
dim. Sonra Istanbula Rcldim Olay (Davamı t t . f «ü. • *•' 

İiSİEÎİiEİHİlÜİİİMMİlİlÜÜİUUİaiİtiİMİSîİüİİİİÜÜnSlİİİİtİİlİiİÜİÛİ^ 

G yıl önceki 
kesik ceset 
olayı hâlâ 

aydınlanamadı 
Bilgin PEBEMECİ 

t S T A N B t n . polisi yeni bir 
•* «Kesik Ceset> olayı ile 
karşı karşıya, tıpkı 17 ocak 
1958 de olduğu gibi. Cinayet 
masası memurları İkinci şu
be müdürü. Kasımpaşa'da ge
celi gündüzlü tahkikatla meş
gul. Buna benzer İlk olay 1958 
yılında Bostancıda şu şekilde 
olmuştu. 

17 ocak 1058 sabahı,. Bos
tancıda kunduracılık yapan 
Kerim Günay, Bostancıdan Kü-
çükyahya doğru 20o metre 1-
lerde üçüncü muattal hat ü-
zerinde bir paket görerek po
lise ihbarda bulunmuştu. Ha
fif çig yemiş kâğıt yırtılmış, 
paketin içinde bir insan ayağı 
görülüyor. Saat 10 da ilgililer 
ilk zabtı tutmuşlardı: «Paket-
taa Uc) kol, Ski bacak çıkmış
ta,» 

Yapılan tahkikatta, gecele
yin saa| 02.20 de muattal hat 
üzerinde manevra yapan ma
kinist hu paketi grtrdügünü 
fakat bakmadiftını söylemişti. 
Doktor cesetle ilgili olarak su 
raporu vermişti; 

«Avuçlarda nuir Tok. 
Kclltr 1un omus bsslann-
^ n utlıca ktillmlı, •-
taklar iıa tam daitt stk-

(Davamı Sa, 7 Sü I dal 

İİİİİİÜİİİİ lilIlKllİHBIIı ıui:ii:i tıiH*iMil>ı>*i>n*ıiH*iMaı»>ı 

ELBİSELERİ BULUNDU 
Öte yandan, olay yerine »ok ya- ::: 

km bir yerde cesedin kasık ve bel :|: 
arasındaki parçasıyla çamaşırları da :•: 
bulunmuştur. Bu duruma göre ::: 
cesedin tamamlanabilmesi için diz ::: 
kapaklarından itibaren kasıklara -ji 
kadar olan baldır parçplarınm da jj: 
bulunması gerekmektedir Bir ba- Hİ 
vul içinde ve Silâhçı Bekir köprü- j:; 
sünüıı altında bulunan cesedin ka- ::: 
nn ve tenasül uzvundan mak- :!• 
tülün sünnetli olduğu anlaşılmıştır. Ij; 
Burun, dudak ve göz kapakları- :|i 
nm parçalamasına karşıhk kaatil, Hİ 
maktulün edep yerlerine hiç do- jj; 
kunmamıştır. Ayrıca bavulun bi- İl! 
raz ilersinıie bulunan çamaşırlar jj 
da polis laboratuarına gönderil- j: 
mistir. FJbiseler'n lekesiz ve te- H 
miz olması avrıc? dikkati çek- :: 
mektedir. :: 

İRTİMALLEn 
Maktulün kimliğinin dun aksa- i: 

ma kadar tesbit edilememesi po- j: 
İlsin işlerin) zorlaştırmıştır, Dün jj 

(D«v«nı Sa, 7 Sü, I di) i! 

Karısını çarşıda 
bıçakla öldürdü 

ADANA, Öıel || 
İlyas Sümer adında 31 yaşın- i 

da bir ahçı dün saat 11 suların- j 
da yabancı bir erkekle münase- ! 
betini tesbit etUgl karısı Perl- I 
han'ı çarşı ortasında bıçaklıya-: 
rak öldürmüsîtür. U/un süreden \ 
beri Ankara'da tedavide bulunan i 
VB şehrimize yeni dönen İlyas. 
kansı Perihan'ın Remo Işhanın-
daki bir muhasebe bürosunda 1? 
bulduğumu ve burada tanıdığı 
yabancı bir erkekle temas kur 
dugunu öfrenmis bulunuyordu. 

Çağlayangil'in 
V. Koç'tan 55 bin 
lira aldığı 
yalanlandı 

Mecliste, 33 lokomotif ithali gö
rüşülürken. Senatör İhsan Sabri 
Çağlayangil'in satın aldığı apart
man katı için Vehbi Koçtan S5 
bin lira aldığı yolunda ortaya atı
lan iddia üzerine, daireyi satan 
Orhan Pekin aşağıdaki açıklamayı 
yanmıştır. 

«Geçen yıl, Akaretlerde inşa et
mekte olduğum bir apartmanı 
daire daire satıyordum, O sırada, 
Çağlayangil'in bacanağı olan bir 
yüksek mühendis vasıtasiyle satış
tan haberdar olan Çağlayangil re-
fika.sı. bil apartmanın bir dairesi
ne tahp oldu. 

(Devamı Sa. 7 Sü. S da) 

Yaz saati konuşa 
inceleniyor 

ANKARA. Öaal 
Saatlerin bir u a t erkene alOM 

masını gerektiren yaz caatlnm btt 
yıl da uygulanıp uygulanmıyagaftı 
konusunda Enerji Bakanlığınte 
bir komisyon kurulmuftur. 

Montaj sanayiine 
verilecek krediler 
esasa bağlandı 

ANKARA, Özel 
Sanayi Bakanı Muammer Er

ten, montaj sanayiinin İmâl sa
nayii nitehglne kavu.şturulması 
konusunda hükümetçe alınan 
tedbirleri dtln yaptıfiı basın top
lantısında açıklamıştır. Bakan 
şunları söylemiştir: 

«Bu tılimatname ilr 1964 
.vılında döviz tasarrufu yüzde 
30 olacak ve bu miktar dört 

rDavamı Sa. T Sü 1 dal 

•
Saçında bir çiçek, elinde baş
ka bir çiçekle Elirabeth Tay. 

lor, Toronto'dakı hastahaneden 
bir yeni gelin utangaçhtı ile çı* 
kıyor. Yeni evliler önceki gü« 
Boston'a gelmişlerdir. Burton bu
rada 3.500 hayranının kendi saç
larını da çektiğini ve gömleğini 
yırttığını söylemiştir. 

/ / 

İ^'İ'J-

Sosyal mesken» lerin 
şartları tesbit edildi 
5len fazla çocuklu ailelere 63, bir çocukla 
ailelere ise 30,5 metrekarelik ev yapılacak 

i ANKARA, O M I 
COSYAL meskenleri aıaml 68 metrekMe olarak smırlandınm 

kararname dün Resmi Gaıetede jaymlanarak yür-"-"- - ^ 
mistir: Karamasıe gere|ince yı^brıl&ak sosyal meşk» \ 
olacaktır; Oevaau St. 7 l u . a «•> 



25 Mart 1964 Çarşamba 

•;$s: 

Yeeeşşeee yerine 
Yerli sinemamızuı pe!c çok 

tutulan artisUeriudei), ÖzHuk-
Serengil'in ünlü sloganı «Yıe-
•eşşeee!», milli eŞiünıcilen-
mizj küplere bindirmiş). O '̂-
renei olarak ilkolcuician tu
tun da üiHveriitelilerimiie 

j ı m ı ı m ı ı ı ı ı ı ı I İ l l i n i ı ım ı ın ı^ 

ŞU dünyada neler oJuyor ? 
Atların gübreleri 
tetkik edilecek 

Büyükada'daki tayton : 
stlarının gübreleri Vilâ
yet Hıfzıssıhha ıVIeciİKî »-
yeleri tarafından î ağiı̂ a 
zararlı bir yönünün bulu
nup, bulunmuUığıniıi n-̂ - : 
Wti İçin tetkik edilecek- ' 
tir. 

Knteresan tetkike, muh
terem Niyazi Akı da katı
lacaktır. 

• I I I I I I I I I I M I I M I I I I İ I 

kadar herkesin aŞ ĵ-.nda bu 
«Yeeeşşeee!». İlgiluere yaal-
ıruş çizilmiş; karşjiık.ii oürok-
rasi oyunlarmdan nonra bu 
-sloganın okullarda oğrer.cı-
1er tarafından ((istimali» ya
saklanmış. Bizim ülkemizde 
birşey yasak olunca gerçek
ten yasak olur fmı? Ve öğ
rencilerimiz en az «Yesss-
şeee!» kadar tutulmuş on 
başka sloganı ağızlarına pe
lesenk etmişler: «Hadi ca
nım sen de!» Özür de hemen 
hazır: 

«— İsmet Paşa Kullanıyor 
efendim!» 

«— Peki, ya «Yeee.sşeee!» 
gflbi bunu da yasak ederler
se?» 

«— Hadi camm sen de'.» 

Vay benim 
köse sakalım 

Kokusu yeni yeni çıicti: ge
lişinden gidişine kadar orta
lığı birbirine katan i<Rezâ;et-
İpr Güzeli» Mandy'fljn vürr 

dışına çıkarılmasında uygu'n-
suz işlem yapılmış meğerl 
Afet-I devrana, Türkiyeyi ter-
ketmesi için belirli bir süre 
«mühlet» verilmesi ı^erekır-
ken, apar topar uçağa bin
dirdikleri gibi selametlemiş
ler. Şimdi ilgililer -her işle 

her zaman sonladan ilgi
lenen ilgililer- yurdumuz a-
leyhinde «menfi propagamia» 
dalara vesile olduğu iddiası 
ile İstanbul Emniyet Müdü
rünün tutumunu tenkit edi
yorlar: Kız, daha bir süre 
kalmalı, hemen gönderilme-
meliymiş. 

Tevekkeli fıkara, hava alan
larında, otel salonlarında dir 
dir direnmiş, «gitmem» diye 
tutunmuştu. Meğer kanunla
rımızdan bir bildiği varmış! 

Vemekte yemek 
Cumartesi gecesi Paşa, ba

ğımsız milletvekilleriyle se
natörleri evinde ziyafete ça
ğırmış. Bağımsızların hepsi
nin hazır bulunacağı sanılan 
bu ziyafette Cavit Oral «ağa» 
ile Akif tyidogan gelmediler. 

Pazar günü Cavit Oral «a-
ğa» ya ziyafete giden bir ba
ğımsız arkadaşı niçin gelme
diğini sorımca, Oral (jağa»: 

«~ İşin içinde yemekte 

I TC&RMAN-ÇORMAN 

Hocom, siz de 
bilmiyorsunuz galiba... 

ir Bu fen ne zor, ne belUı bir iş!. Anlıyorum «batı» 
lıia.şmak istiyoruz, ama, .4merikadaki 40-50 katü bina
ların bulunduğu sokaklar, kaç metre acaba?.. Onu se
çelim,. 

Burhan F £ İ J E K 
(Camhariyet) 

Yeni Kristof Kolomb 
it lürkiyenin ekonomik durumu i^i defildir. Kü

tüdür. 
Toprak ve tarım şartlarımız Türkiye'nin fittikve 

artan nüfusunu besleyecek halde değildir. 
Falih Rıfkı Atay 

(Dünya) 

yenmekte vardır da undatı.,» 
dedi 

Yine yemek 
üstüne 

İsmet Paşanın bağımsızlara 
ziyafet çekip başbaşa yemek 
yediği saatlerde AP Temsil
ciler Meclisi de toplanmış, u-
fukta görünen -kendi gözlük
lerinden tabii- iktidar gemi

sine biiune hazırlıkları yapı
yordu. Genel Başkan Vekili 
Bilgiç de demecini patlatmış
tı: «AP her zaman bir hükü
met kurmaya muktedir.» 

Sözleriyle, davranışlarıyla 
CHP den yana kanat kırmış 
Burhan Apaydın: 

«— Çok normal,.» dedi. «Bi
ri yer biri bakar, demeç on
dan kopar.» 

1 
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OSMAIMLI 
BAIMKASI 
Yılın 2nci çeJtilişinde 

M >' 

YILDIZ 487 - 3118 

SüRPR'^' 
NEDİR 

MÜSABAKASINDA 
KAZANANLAR 

VİPER Jn SÜRPRİZİ «BİR EŞYA PİYANGOSUDUR-
şeklinde cevap verenler arasında İstanbul 8 nci noteri 

I H i l m i S o y a s l a n huzurunda çekilen kurada : 

O 

1.000.TL 
^ 600." 

250.» 
250. >. 

100.» 
100.« 
100.» 
100.-
100.» 

AYŞE DEMİRKAPI—{^»«"^^P' ''^'^ ̂ '<- "o-3* 
I Zeytlnburnu • İstanbul 

TAYFUR KESİM r''"'^ ''''*'' ^*' " ' " 
(. Bejlkta; • itUnbul 

PERİHAN KOÇAK—T'^* '" ' ' " ^ ' J * ' ' ^ok. No. 37 

SABRI ÖZGÜL-

^Edlrnekapı-istanbul 

^
Çarşamba Manyasizade Cad. 
No. 21-2/1 Fatih - istanbul 

EKREM ÜRKMEZ f °*'" ' " ' ' " *^'" '»""" '̂ "*" 
l Yıldız - İstanbul 

ŞULE SERİM IŞ*''™'"''' ' "*'•'< ***'"•' "•''• •-•'•• 
* I zade Sok. No, 10'Kati İstanbul 
HASAN ARAT- [Vakıflar Bankası Vtzntdarı 

I AYVALIK 

NECATI KURTULMUŞ " " " " ' ' « • Cad.No.84/a 
^ Laleli • İstanbul 

ŞÜKRAN KALYONCU "»yO'̂  *" Tekin s j 
Unkapanı • Ittanbulf 

4 » 

j ÖZÜR I 
4 » 
3 Suat Yalaz'ın rahatsızhjı • 
5 yüzünden «Tek Gözlü Albız» i 
3 tefrikaımzı bugün koyama- » 
4 dik, özür dileriz. t 
< • 
4 • 

'/t -C 
COLD CREAM 

YAĞLI GECE KREMİ 

İLÂNCILIK 9251 - 3117 

3»nçlltın «ii'iı 

BALAN 
Cei4» Royale (Arı Sütü) 

rizik v« EnteU«ktael 
yorgunluklarda 

Amili: Dr. F. Gür 
Satış Y«ri' Aksu Laboratu.vtrı 

Ctmbsrlltıs — İstanbul T«i: 
27 23 52 

4 Radar Rcklânı 40 - 3122 

KIYMETLİ MÜŞTERİLERİMİZİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR. 

TEŞEKKÜR 
Çok aevgUı oğlumuz Aydan 

Alnar'ın ölümü dslayuil», tel
grafla mektupla veya ziyaret 
surctile büyük .ıcjmızı pas-1.''* -
mak lutfmıda bulunan . bütün 
rtostlarımıza en derin teşekkür
lerimizi sunarız.. 

Alnar, Aydan, Sevene*» 
ve Serbe» aileleri 

Ankara Akjam 3104 
. » . - i — — ; - — , - . . . . • 

illiKOniiT 
T r i ? 7 4 V 7 I 

(Reklamcılık 990) — JC94 

i Kou 272 
3 TARİFE 91.01 
3 LİSANSI ALINIR ^ 
\ T«l: 33 64 71 X. 
j İstanbul Aksam - 3120 t 
4 K 

t u ŞUBEMİZİN IÇ IL IŞ I OOIAYISI İLE 

HUSÛSİ ÇEKİLİŞTE : i ,a.. 5,000 - 5.000 

1 Ad« 2.500 - 2.500 

2 Adet r.OOO - 2.000 

4 Adet 500 - 2.000 

8 Adtt 250 - 2.000 

15 Adat 1 0 0 - 1 . 5 0 0 
$01» «ra «Tiul tiHM; 2 Zi,*nf>n,u/)r 1954 

U%\ih\ikm:l\tAjUil 1964 

TÜRKİYE . 
EMLAK m KREDİ 

BANKASI ^ 
••Basın 38S4-1 - 3119 

D O K T O R 
JütMn Akalın 

I Çocuk Kulabkları MUtahaHiu 

Muayenehana Ak«aray Cay-
Itn Sok Uludai Apt. No. 3/3 
Hasta kabul fünleri pazartesi 
çarşamba saat 17 den sonra. Di-
eer günler saat 16 ten aonra 

Talafen; 27 42 »• 

Kırıkhan Belediye Başkanlığından 
DUYURMA 

1 — Btledıje ın;aal 14leri ıçuı 135,000 Ura muhammen bedel-
1« 18.000 lirası pejın bakiyesi on iki ayda taksitlerle ödenecek 7-B 
tonluk bir »det danperli kamyon 240o sayılı kanunun 32 ncl mad
desi «ereğince kapalı zarfla teklif almak suretile eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2 — thale 6.Nısan.l964 pararteji gunu saat 15 d* encümen 
huzurunda yapıUcaktır. Muvakkat teminatı 7750 Uradır, 

3 — İhaleye ait sarüıanıe her gün muhasebede görülebilir. 
4 — 2490 sayılı kanun gereğince hazırlanacak kapalı zarfların 

teminatı Ticaret Odası vesıkasıle birlikte ihale saatinden bir saat 
evvel encümene teslim etmeleri. 

5 — Postada vaki gecikme kabul edilmez tün bedeli vesaır 
kanun! vergi ve resimler müteahhide ait olup Belediye İhaleyi 
vapıp yapmamakta serbestir C Basın 4068) — 3091 

Hac ve döviz 
0^k'^^^l?m^f!İ! ^T^^.^n"''^ f'^^'- ^ / - ^ ^ A T L I , hacoa «idenUr. detmıyor; ta«ıdı«., bıloıii 
»ek çok kimsanm hac borcunu defalarca ödemelerine akü sır erdiremediğine işaretle ,öyle diyor 

= «Hatta benim akrabalanmdan 
= yakınlarımdan da var böylele-
z : ri.. Bir kere, üç kere,, beş kere 
— de Hacca gidilir mi? Borcunu 
— ifa etsin, anladık, ama mem-
= lekelin şu dar zamanında avuç-
= 1ar doluau dövizi gidip Arap 
= memleketlerine bırakmanın ale 
S mi var mı? Madem ki parası 
zs bol, o zaman bu para^ 1 bu 
S memleketin fakirine, fıkarası-
— 11a versin, onları sevindirsin; 
^ acaba hac kactar tevv alamaz 
^ mı?.. İlgili makamları ben bu 
= konuda kabahatli bulurum, A-
= ma diyeceksiniz ki, seyahat 
— hürriyeti. Anayasa, filân falan, 
ss Hacca bir kereden fazla gitmek 
ş iste^enlere izin verilmesin, bu-
= na bir formül bulunsun. Naııl 
ş ki yılda bir defadan fazla yurt } 
ş dısma çıkış yok. Bunu memle- 1 
S ket namına, bu fakir millet na 1 
S mına ilgililerden İstiyorum ve j 
S Büyük Millet Meclisini bu ko- ! 
•C nuda göreve davet ediyorum,.» 

I il! 
I Köye kitap istiyorlor 
~ Isparta.nın Yukanghkdere 
^ köyü gençleri geri kalmış köy-
~ lerı için bir kalkındırma derne-
ş ği kurduklarını, bir okuma oda-
S sı açtıklarını bildiriyorlar, Bü-
S tün bu teşebbüslerinin köylü 
= taratınddıi çok iyi karşılandıjı-
= ua işaret *dcn gençler şöyle di-
S yorlar: 

ADANA'DAN BEKtH TOP, Döşem» Mahallesini» 
142, Sokak 23 numaralı evinin önünde lam iki Y'l-
dır boıuk bir aıabanm durduğun» isaral «diyor, ya-
lu kapayan bu aıabanm biran önce buradan kaldı
rılmasın» isliyor,. 
ANKARA Nur Sineması yöneticilerinden aldıjum» 
bir meklupta sinemalarında bir sarheıluk hâdisesi 
olmadığı bildirilmekte ve sinemalarının semtin en 
temiz ve disiplinU bir müessesesi eUrak lıledijl be
lirtilmektedir. 
ESKİŞEHİR'DEN MESUT ÇETINTuHK Yunus Emt» 
caddesnde aldığı bir arsayı kendi malı lmi| 9İbi 
kullanan keresle ticarethanesi sahibini bu arsadan 
bir türlü çıkaramadığını bildiriyor, »Bir buçuk T«l" 
dır uğraşıyoruı; bu nasıl l|tir.» diyor.. 
FATIH'ten mektup yazan MAKBULE SOYLU çöp
çülerden yana bütün tstanbuUular gibi dertli, F»" 
llhle kim» sorsam aym. Fatihi çöpçüler unuJlular 
mı acaba» diyor.. 

I i 
I 

i l 
• s 
« s 

i I • i 
i i 
I I 

m u ve anlayışlı nesil arka
daşlarımıza sesimizi duyur
mak Istlyoruı, Kitaplığımız 
ve köy halkımız kıymetli 
kitap vardımlarını:ı bekle -
mekttdiı. Köyümüz, yesIl 
yuıdumut için göndereceği
niz kitapları adresini verdi
ğimiz arkadaşımıza postala-
ymız. 

Mustafa Kocabaş 
^.A.t.K, llaesi VI fen 

İsparta» 

İ l i «Hapimiz uyanmak, öğr»n-
mek, okumak ve gerçekten 
yasamak için çırpınıyoruz, 
Aklunızın erdiği, kolumuzun BİF OKUVUCUVO CSVflD 
yettiği her vere kitap için 
müracaatla bulunduk. Bir 
d» hamiyetli vatandaşları -

Tarsustan Ali Rıza Senliye: 
Sorduğunuz yazar gazetemiz-

DOKTORUNUZUN Üreye 
tedbirler 

karşı 

Karaciğerde meydana gelen, böbrekler vasıtaşıyle -̂e 
idrarla dışarıya çıkarılan vücuda zararlı maddeye tıp di
linde ure derler., üre, böbrekler görevlerini yapamayıp 
dışarıya verilomedijı takdirde vücutta kalır ve zehirlen
meye yol »çar. Onun için hemen hemen bütün böbrek 
hastahkları nefrit, böbrek tümörü, böbrek veremi ve böb
rek apselerinde daima üre maydana gelir, uremıniu mey
dana gelmesiyle birlikte hastada sidcıetli baş ağrıları, 
görü$ bulanıklığı, kaslarda kasılma görülür ve hasta ge
celen uykusuzluktan dert yanar, üre artması halinde 
şiddetli kusmalar ve ishal, başgöstcrır: hasta komaya gi
rer. Bu şikâyetlerden biri hissedilir hissedilmez derhal 
doktora baş vurmalıdır. Böbrekleri hassas olanlar üşül-
memeye gayret göstermelidir. ,Üre bas gösterdiğinde dok
tor nezaretinde yiyeceklerine dikkat edilmeli, ete fazla 
•s^v veı-ilıııenıelidır. Sarsaklar daima boşaltılmalı, zihni ve 
beden; yorgunluktan kaçınılmalıdır. 

den ayrılmıştır. Spor sahifesi»-
de tuttuğunuz takunuı habwl«-
rine az jer verildiğinden 3'*' 
kınıyorsunuz. Servis arkadaş
larımız özelhkle o takımın M-
bellerine çok yar verUdığu" 
söylüyorlar. Biz sitemlerinim' 
sızın takımmıza karşı duydu
ğunuz büyük sevgiye veriyo
ruz.. Arkadaşlarımız «•"' 
takımınızın haberlerme bol bol 
yer vereceklerini vaad ediy*' 
Ur,« 

•i 
SOKAK /M/ 

VOKSA £V Ni\T" 
Adan^dan B. T ımMsı ^* 

mektup gönderen bir "kuyu
cumuz Adana Baledıyesınosn 
yakınıyor, halkın sokakU" 
kendi malıymış gibi kullanın»" 
sına Belediyenin goı yum<>"' 
Sunu İleri sürerek şöyle diy""" 

«Adanad» herkes sok»kU«' 
yaya kaldırımları »vi gibi «u'-
lanıyor, Kahv»cll»r, »»çil"' •", 
dırımlara masa koyup mil»»»')' 

de S 

lerini ağırlarlar, arabacılar 
dırıma çakip hayvanlarmı 

k»l-
bu

ralarda y»ml»r, »v sahlpl»'' kH 
İlk fazla odunlarını, İB|«««|»' 
rında kullanacakları lomrukl»- g 
rı kaldırımlara yığarlar, '"• g 
tün bunlar yetmiyormuş 9*'' s 
bası »vl»rin duvarlarından ^ g 
ğ»«m»sln diy» molozlar, »o»' 2 
raklar, bu duvarlar önün» T>- g 
ğılır. Bir Adanalı olarak ••" g 
Ifdiyenln bu konu üzerin» •#" S 
meşini istiyorum,» ğ 

ıııııııiiiiiiııtııııııtıııııllIMMIIIIIIIt^'" ' 

Kastamonu İl Daimi Encümeninden 
Adet Ebadı ve Cinri 

4 dış 4 İç, 750/15 Lastik 
6 « 6 « 825/aO « 
16 « 18 « 900/20 « 
8 « 8 « 1000/20 « 

34 « 34 . Tekün 

Muhammea Be, 
Lin Kı .^ 

3708.00 
813Ö.00 
35040.00 
1S300(» 

53078,00 

Geçici Tem 
Ura Kr. 

»14.09 

Eksiltmenin 
Gttnti 9ş»t^ 

8/4/lJS4 

Ci(r«4mba IS.OO 

2 - Utre Cinsi 

50000 Benzin 
300000 Motorin 

53000tM 
228600.00 8/4/1964 

350.000 Tekân 380600.00 14374.00 Ç ^ « ^ b a İSO" 

Yukarıda cms, miktarı, muhajnmen b»d«l v» gdçici tanıiuatlan İle eksiltmelarinin yaP'l^*^^ 
gün ve saatleri yapılı iki kalem malzeme eksiltmeleri ayrı ayrı yapılnıak üzere kapalı «ar* "^^ 
ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Şartnameleri Bayındırlık ve Daimi Encümen Kalemlerinde görill«blUr. , 
İsteklilerin teklif, geçici teminat Bank, makbuoı ve 1964 yılı Ticaret Od^sı veslkasmı * ^ ^ , 

eden 2490 sayılı kanunun 32. nci maddesin» göre hazırlayacakları kapalı rarfl«n eljşlltşı* f 
atinden bir saat öncesine kadar Encümen Reisııgine vermeleri, * ^M 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez, (Baaın 4330) — • 

İAnolıit 8ail/»ia& 

Çar5il(opı 51K Küçültyolı ! 

Kadıköy OPfRA s , Gl 

Şehzodebaşı KUtOP 
K, M. paşa İSTANBUL ^ ^ ' ^ ' ^ ' ^ ^ 

B#viktav YILDI? Bükifköy ' 

Eyüp MELEK Pendik ME 

Bükifköy YENİ 

Pendik MEHTAP 

Adapuror SARAY ' 

Beykoz ZAFER 

rı ısımpaVv YAVUZ 

ve PESEN FİLM'le çolı 
bütün sinemalordo 

İHyi ' iÜlKMı ı ı ı l l riiMilIn'lill ılMıliBtır i|l ıirt'ı •ııH^lıllımn'ıfılılırf-ıi' r I nı 
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!5 Mart 19«4 

S»yı.- 16680 
İLİN 

J s, 4 5 İne) .»hifçler 10 Ura; « . T 
• ii)eJ safaUslerâe İS Uta; Kayıp t»-
• («kküı, ö lün, mevlid 80 (S laniimt 

kadar) Oofiun nlıan, nikUı MI !!'• 

A B O N E : TÖBKtYE için ••«•İlk TB 
Allı aylığı 40; Üç »rlıSı Î2 
liradır. Yabancı mamlek»!-

ler* PTT üerell lUve edilir. Aylık abona yoktur 

Takvim 
Güneş 5.54 11 28 
Öâle 12.20 5 45 
İkindi 15.4» 9.23 

Hicri 1383 Zilkade U » Rumi 

• Akşam 1827 IS.Ort 
' Yatsı 19.ay 1 y2i 
* İmsak 4.İ 
1380 Mart 

9.59 iy2J 
4.11 9.48J 

jı I 

.^KSAM. PASIN A H I A K 
TASASINA I J T A C A Ğ I N I 
T A A H H I T ETMİŞTİR. 
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Zira hepimiz kiracılığın ne demek olduğumu biliriı 

Hele aybaşında evtahibinin kapının ziline bastığı ı 

zaman.,., düşünün ne kadar lor şey.. İşte bütün 

bunlardan kurtulmanın yegâne çaresi Ziraat Banka-j 

unda 10 Nisana kadar hesap açtırmaktır Unutma 

ymı ı . . . 

3? Kalöfilerlı 
ve 

şahane (naozaralı 
apartmaıı dairesi 

ZURDR YÜZÜNDEN VUPUR 
SEFERLERİ aZJILTILfflCOK 

50 milyon Ura zarar eden Denizcilik Banhast 
Boğaz'da lokanta-gazino şeklinde gemi işletecek 

RAHMİ KARACA 

D i r k a ç gündenberi Izmlrde in
celemeler yapan Denizcilik 

Bankası Genel Müdürü Nedret _ 
Utkan İstanbul'a dönmuşcıir. ;:.""• 
Genel Müdür, Bankayla ilgili çe- üj 
şitli konularda şunları söylerms- İji 
tir: jlj 

«— Geçen yıl 2 milyon lira za :|; 
rarla kapatılan bilançomuzda nu ;:: 
yıl zarar 50 milyon liraya vüksfl- jl: 
mektedir. Zararın, bu dereceye İji 
yükselmesine, Üsküdar vaour jij 
faciasında ölenlerin ailelerine ö- ji: 
dediğimiz 8.5 milyon lira tazmJ. jj: 
nat ile at'entalara o ınkmij borç- ::| 
lardar bir kısmının ödenmedi jü 
ve (iıs hal yolcu sayısının '̂'-al • jj: 
ması sebep olmuştur. Gelecek jj: 
yıl zararımızın yarı yarıya aza. j-j 
lacağını ummaktayız. ::| 

1964 yılında yapacaamuz isle- jj: 
rin başında tasarruf 'edbiru-ri jli 
gelmektedir. Buıılar a ıas ında Ij: 
Şehir Hattı ve Deniz Yollan sererji: 
lerinden bize kâr saSlanıava-ı ba-||: 
zılarını kaldıracağız. Meselft Bo- jj: 
gazın yukarı iskelelr-ri arasmria Hj 
mümkün olduğu kadar KZ vapur jj: 
işleteceğiz. Bu böliîelo'rie s emi - jj: 
lerimiz tıpkı Kabit&h ÜsKüdaı IJi 
arasında olduğu gibi, iki y.îita jil 
arasında köprü vaziıesini sore- İJi 
çeklerdir. Haliç "-latıınfia da jji 
durmadan yolcu a^ilmaKt:ıdır. İjj 
Bunun için burada d-ı beterler- jj: 
de kısıntı yapılacakta İç ve Dış jij 
hatlarda da durum aynı oıacak- ji: 
tır. Karadeniz ve Akderrzcte yükjji 
ve yolcusu az olan iskeleler* va- jl: 
pur uğratmayacağız. jjj 

Son yaptığımız tasfiye ve e- jjj 
mekliye sevk işiyle 500 karttır jjj 
memur kadro dışında kalmıştır, jj: 
Yeniden bir tasfiye listesi yoktur, jjj 

Çanakkale • Eceauüri araba jjj 
vapuru ücretlerine bir miktar jj: 
zam yapılması gerekh şörülmek- jjj 
te ve bu konuda mcelem.- yapıl- jij 
maktadır. İşletme masrafları a- jjj 
gır olan Adana, İs^ ıpr-, il gibi ÜJ 
bazı gemileri bu yıl kadn dışın- jjj 
da bırakmayı uygun ,;otdük jjj 

Banka gelirlerini ^irttınnas a- jjj 
macıyle alacağımız iedbirler a- jjj 
rasmda çeşitli turts! •.« iefcrler jjj 

de yer almaktadır. Meselâ Şehir jjj 
Hattı gemileriyle Boğaz ve Mar- jjj 
marada devamlı geziler yapıla^ j:j 
çaktır. Birinci sınıf 'air lokanta ijj 
- gazino şeklinde çalıştırılarak sj 
Eemilerde saz. caz i'e t.ınııımış iji 
.sanatkârlar yer al i"ikt ır .» İİli 

RAKAHLARLAU 
'10' 

Bir memleketin zenginliği 
gelir dağıtımı ile ölçülür 

BİK memleketin zenginliğinin ölçülmesi için sadece 
milli gelirin toplamının bilinmesi yetmez. Adam başına 
ortalama ne kadar gelir düi|tüğü ve gelirin o memlekette 
fertler arasında nasıl dağıldığı da öğrenilmelidir. 
Meselâ, m»ınleket alarak miUî ^ına düsen milli geliı toplam mil-

salir rakkamlarmı olcu alaak Su- li gelııdeıı daha vava.-; artmakta-
udi Arabistan dünyanın «n zengin dır Vsm Türkiye nüfus çolunluiı ı 
mamleketlcrindan biri olarak gö- üiUikçe fakirleşmektedir de. Zı-
rünür oy«a burada 9«Iir kral - ı s bir toplumda çeşitli grupların 
aileıinin elinde olduğundan, mam- gelirleri arasındaki artış eşit olnıa-
lekat olarak dünyanın *n iaklı maktadır. Bir müteahhit veya bir 
V» geri memleketlerinden birltl 
Suudi Arabistandır. Zira bedevila-
rın miUiî gelirden aldıkları pay ha-
man heman yok derecaıindedit 

İÜ adamı daha cok kazanırken, hır 
İSÇİ veya bir çiftçi ayni oranda 
fazla kazanamamaktadır Buna kar
şılık, daha fazla kazanamayan hu 

1981 yılı fiyatları ortalama ola- sınıfın nüfusu daha çok artmakta. 
lak ele alınırsa ıTürkıyede 1948 
yılından beri adam başına düzen 
milli gehr rakamları şöyledir: 1948 

bölüşmek zorunda kaldıkları pay 
daha da ufalmaktadır 

İstisatçılardan, istatistikçilere ka 
de IIBO lira, 1950 de 1190 lira. 1951 dar helkesin birleştiği bir nokta 
dt-n 1962 ve kadar olan vıllar için vardır. O da sudur. Türkiyede mil
de de söyler 1316 ^ 1391 1S07 
- 1332 1398 - 1445 - 1492 
1611 — 1537 - 1513 — 1470 ve ni-
hayet 1962 yılında 1519 lira 

Simdi burada bir defa daha du
ralım ve bu 1519 liranın ne oldu-
j^unu söyliyelim. Bu demektir ki. 
Türkivede 1!162 yılı içinde bakka
lından çiftçisine, tüccarından dok 
toruna müteahhidinden ithalâtçı
sına, gardiyanından genel müdürü 
ne kadar ne kadar insan varsa, 
bunların hepsinin çalıs'p çabala
yıp bir yılda elde ettikleri kâr, 
sa.vet Türkiyenin nüfusuna eşit o-
l?rak dağıtılsa, adam masına bir 
yılda ancak 1519 ar lira düşer,. 

11 gelir son derece kötü bölün
mektedir Süratle bu kötü bölün
menin önüne geçmek gerekir. Yet
kililerin bu konuda söyledikleri 
özeller şöyledir. 

<Henı milli geliri dü-ük olan. 
htm de gelir dağılı.sı bozuk olan 
Türkijede kullanmanın hem milli 
geliri arttırması hem de bu kötü 
gelir dağıhsını düzeltmesi gerek
lidir 

A C I K L I RAKA.ML.AR 

Türkiyede çalışan insanların 
yüzde yetmişini teşkil eden tanm 
iKileri. küçük çiftçiler milli' geli-

Yeni istatistikler bu parayı 16«5 li- rin ancak yüzde 20 sini aralann-
ra civarında olarak tesbit etmek •̂  da bölüsebümektedirler. Gene ça 
tedir ki. bu dahi, Türkiyenin as 
İmda ne kadar fakir bir ülke ol
duğunu gösteT-mekteriir, 

B İ R T E H L İ K E İ Ş A R E T İ 
Bu rakamların dilinden anla-

lısan nüfusun yüzde 28 ini tenkil 
eden orta boy çiftçiler, memur
lar. Ve isçiler, milli gelirin yüz
de 35 »ni aralarında bölüşmek
te, buna karsıhk, çalışan Ihifusun 
sadece yüzde ikisini teşkil eden 

yanların dikkati çektikleri alarm büyük çiftçiler, tüccarlar, sanayi 
verdikleri bir başka nokta daha. ciler milli gelirin vüzde t.̂ ı ını a-
O da sudur: Yukardaki rakamlar lalarında paylaşmaktadırlar, 
dizisi göstermektedir ki adam ba- Bunu gene bir örnekle anlatmak 

r̂ ^ 1 
diiiiüij'i en lyı sekline ortaya koy- : 
mak için elzemdir. j 

Diyelim ki Türkije 100 kişilik j 
bir memlekettir ve bu memleke- i 
tm yüzü de çalışmakta olan insan- j 
lan bir yılda yüz liralık bir toolam : 
gelir £a^l,ım.ıktadırlar. Simdi bu i 
yüz kı.-inın 70 tanesinin ziraatla ; 
uğradan çiftçi ania öyle çiftliil i 
falan olan çiftçi değil, ufacık a- i 
ra/ısı olan ya da bir ağanın y«- i 
nmda vanasma. yarıcı. ırgat ola- ! 
rak çalışan çiftçi olduğunu kabul; 
edelim. Bu 70 kışı bir yılın so- ; 
nunda. 2o lirayı bölüşeceklerdir, i 
Ayni yüz kısmin 28 tanesi orta 
çiftçi memur ve işçi ise, bunlar 
da vüz liradan geri kalmış 80 li
ranın 35 lirasını aralarında l)ölü-
seceUlerdır. 

Böylece yüz liranın 55 brası bu 
98 kişinin vbir yıllık yiyecek, içe
cek, giyecek, yatacak, kalkacak, 
çocuklarını okutacak ve daha çeşit 
U masraflarına harcanacak parası 
olacaktır. Gen kalan 45 liraya ge
lince, bu para, büyük çiftçi tüc
car, sanayici. İthalâtçı, ihracatçı, 
fabrikatör ya da büyük gelir sahi
bi iki kişi arasında bölüşülecek-
tir. 

Yanı, Türkiyenin bir yıllık geli
rim 100 lira kabul edersek, iki kişi 
.Mimiikişerbuçuk lira alacak. 28 
kişi yüzyirmibeşer kuruş. 75 kişi 
ı.se_ altmışaltısar kuruş alacaklardır. 

İşte yukardan beri vapılan he
saplar bu ana temayı belirtmek
tedir. Türkiyenin nüfusu 100 kişi 
olmayıp da 35 milyon, bir yUlık 
milli gelir de 100 lira olmayıp 45 
milyar olduğuna -göre, gene çok 
basit bir hesapla gerçek rakam
ları bulmak mümkün olmaktadır 

B U H E S A P Ş Ö Y L E D İ R : 
.'10 milyonluk Türkiyenin nüfu

sunun yüzde yetmişi 21 milyon ki 
şi etmektedir. Bunlar bir yılda 
Türkiyede elde edilen 45 milyar li
ralık milli gelirin yüzde yirmisi 
olan 9 milyar lirayı, orta çiftçi, 
memur ve isçı olarak Türk hal
kının yüzde 28 ini teşkil eden 8 
milyon 400 bin kişi 45 milyarlık 
millî gelirin yüzde 35 ı olan İT 
milyar 750 bin lirayı, geri kalan 
600 bin kişi, yani nüfusun yüz
de ikisi de 45 milyar liralık mil
li geUı toplauiMiın yüzde • ' ı »• 
lan 20 milyar 250 milyon lirayı a-
ralarında bölüşeceklerdir. 

J 

1̂ 4̂  Burcunuz size şans ve Kısmet vaad ediyor 
I9S* rıitMto 

«ad«l) hat 60, vadesiz her 100 lwa^^ 
•yn bTr kur'a numara» i 
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Kiralık Daire 
Kaiamışta Konforlu, telefonlu büyük bir kat senelik kiralık-

"̂ ' Müracaat; 362920 İst. Akşam 3102 

I 
Basın: 4083 - -^It' 

• B Ü G L N 
t MATİNELERDEN İTİBAREN 
t BEÎOÜLli 

MAMUL UYUŞTURUCU MADDE 
ITHÂL OLUNACAK 

Tepnk MahıulUri Of iti Gtntı Müdüılügiindaa 
•^sağıda cins ve pıiktarı yazılı uyuşturucu madde satın alınacaktır. 

maddenin adı Miktarı Kg. 

Codtln* Pur« $00 

Şartnameler Ankara'da Genel Müdürlükten, istanbul'da Beşik-
'''v'aa Afyon İşleri Şube Müdürlüğünden ve İzmir'de Bölge Müdür-' 
'"*ünden bedelsiz olarak tedarik edilir. 

Tekliflerin en geq 28 Nisan 1964 akşamına kadar Genel Müdür-
'*"< Muhaberat M'ifiürliiı^üne makbuz mukabili teslim edilmiş olm«-

şarttır, (Ba.sın: 1332 A ?327ı .1109 

Rüya Silaemasında 

7 SİIÂHŞÖRİER 
t The magnıfıcent Seven) 

T L L BRYiNER - HORST BLCHHOLZ 
Renkli — Türkçe — Panavision 

Seanslar; 12.00 — M,15 — 16.45 — 19.00 — 21.30 
' * (Basın 4490) 3124 
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PERSONEL 
ARANIYOR 

Mil!«tlerarası işler için kurulmakta olan bir bank», 
bankacılıkta tecrübesi olan ve iyi İngilizce bilen ele
manlar aranmaktadır, İsteklilerin Altınbakkal Cum 
huriyet Caddesi 19.5 numarada Mr, Harvey Soules'e 
müracaatları ilân olunur. 

Faal: 2088 - 3114 

İstanbul Korunmaya Muhtaç 
Çocukları Koruma Birliğinden 

1 - Birliğimize bağlı Kadıköy .Atatürk. Yakacık. Küçükyalı 
Yetı.'-tırme Yurtlarının 1964 naU yılı 19 kalem yazlık sebze ihtiyaç
ları 32,464., lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muvakkat teminatı 2434.80 lira olup eksiltmesi 10 Nisan 
1964 günü saat 15.00 de Sultanahmet Tjearethane sokak No; 3ı de 
encümence yapılacakta 

3 — MevlânaKapı ve ASaçlı Yetiştirme Yurtlarının 1964 malt yık 
19 kalem yazlık sebze ihtiyaçları 11841.75 lira muhammen bedel ü-
zerinden açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

4 Muvkakat teminatı 888 38 lira olup ekailtmesı 10 Nisan 1964 
günü saat 15.30 da Sultanahmet Ticarethane Sokak No- 31 de En-
cüıneiKİe yapılacaktır' 

5 - Kapalı zarfların eksiltme saatinden bir saat evvel Encü
mene verilmip olması, Eksiltmeye iştirak edebilmek içm 1964- yiU 
Ticaret Odası vesikası ibra», etmeleri bu be ait dosyayı dairelin
de okuyup okuduklarını ve kabul ettiklerini bitdırmı-len ilân olunur. 

(Basın: 43711 3110 
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Malatya Belediye Başkanlığına 
yazılmıştır. 

Malatya As. Sat, Al. Kom. Bşk. lığından 
H nci Kor. Birlikleri İhtiyacı içm 55000 Kg. yoğurt ile «OOo ad. 

^ unıurta 17 Nisan 1964 tarihinde seat 11,00 de kapalı rarlla alınacak 
Ur. Tahmini bedeli 78870 lira olup, geçici teminatı 5193.50 Urad 
Isteklil^ın teklif mektuplarım ihale saatmoan bir saat evveline ka
dar Komisyona vermeleri şarttır .Şartname Ankara, tstanbu) Lv, 
Amirliklerinde ve Komisyonda gorülebıhr Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez (120 Basm: 4424i 3III 

tst Akşam - **» 
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KÜLTÜR 
ANSİKLOPEDİSİ 

2. nci Fasikül Çıktı. 
36 Sayfa 100 kuruş 

Ankara Akçam - 8100 
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İNGİLİZ MUHALEFET LİDERİ, 
BEATLES'LARA ARMAĞAN VERDl 
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İlk Türkiye (Min in Hatıraları 
Anlatan: • Feriha DAG (Tevf ik) 
Yeniden evlenmemiş olmam 
elbette sebebe dayanıyordu 
Bunun tek sebebi çocuğumdur.Onun, bu en güzel devresini 
gölgelemek, onu mahzun görmek istemiyordum 

ŞİMDİ evlenmememe tek sebep çocuğum. Onun öu en güzel devresini gölgelemek 
İstemiyorum. Onu mahzun, boynu bükük, kalbi kırılmış bir insan olarak görmek 
beni yaşadığıma pi;man eder. Bir çocuğun dünyaya çelmesine biz sebep oluyoruz, o 
halde onlara karşı vazifelerimizi bilmemiı: çerekiyor. 

t%tr. ben de bu vazifeyi yerine 
getirmeye çalıştım, hep») o kadar 
Şurası muhakkaktır ki erkek Ço
cuk, ana «efkaüne ve sevgisine 
kız çocuktan daha çok muhtaçtır. 
Gene malûmdur ki her erkek ka
rısında varı yarıya annesini arar. 
Hangi yasta olur.sa olsun ayrıca 
karısmrian bir anne «efkatt bekler, 
taunu bulamadııŞı •îaman dg bed
baht olur. Hele bundan çocuklu-
Junda mahruın edilmişse bu acı 
v» özlem biitUn ömrü bozunca de
vam eder İste bu inanıma göre be
nim hakiki bir anne olarak oğlu
ma kar$ı çok titiz davranmam ge
rekiyordu. Ben de bunu yapfraaya 
çalıştım. Annelik zaten bağlı ba
sma bir fedakârlık demektir. Vs-
telik gene benim İnancıma göre 
fedakârlık istemeyen sevgi. «ev0 
demekten sok uzaktır Sonuç ola
rak, sırf aline vr babamın kapris
leri vüzünricr; hüvük acılar ve ır.-
djraplar içinde geçirdliim çocuk
luk günlerimi, kendi çocuğuma da 
.vaçatmak ûstemedım. 

GEÇİMSİZLtKI.Fi? 
VE ÇOCITC... 

Valnır çok önemli bulduğum hu 
seayal dâvayı da kendi görüşüme 
f»re su şekilde açıklamak isterim: 
Kendi anne babamı ve onların dü
şüncesiz, hatta bilgisiz davranışla
rını anlatırken, birbirlerinden ay
rılmalarında onları da sucUı bul
muyorum Çünkü iki insan eğer 
hfc bir hususta anlasamıyorlarsa. 
çocuk veya çocuklar var diye bu 
cehennemi hayatı sürdürmeye hak
lan yoktur CünkO bu ne kendile
ri, ne de çocuklBn için iyi sonuç
lar vermemektedir. Bilâkis ken
dilerinin hasta, çocuklarının da 
dejenere bir insan olmalarına se
bep olur. AkıUıcası vaktinde l«i 
halletmektir. 

Gelelim ikınri nıeseleve neden 

da birinci derecede söz sahibi in
san gene oglumdur 

Simdi oğlum İngilterede tahsilde 
bulunuj'oı Ve yası tam 1«. Her
hangi bir evlenme teşebbüsü olur
sa onun da burada bulunmasını 
çok İsterim. 
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yedi yıllık bir süreden sonra »ınıdi 
evlenmc.ve kalktım. Oğlum onlıc,« 
yasma kadar hiç bir şeyden şikâ
yet etmeden neşeli vc rahat yag»-
dı. Hatta bana yapılan bazı izdi
vaç taleplerini de hos karşılamı
yordu Ama onbes yasından sonra 
onda büyük bir değişme oldu. 

Bana yapılan evlenme t ek l i f l e - ; VARIM-
riylc ilgilenmeye hatta bazı kim- ; AKI, . 
seler hakkında araştırmalar yap- Z MISIR'DAKİ SERVET 
maya başladı. \ma ben onun, ba- I I I I I I I I I I I Ü I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I M I I I 
basından başka bir kimseye babs 
dlyemiyeceSini biliyor ve bu dav 
ranıslarmı sadece çocukça arzuli-
olarak değerlendiriyordum. 

Bövlece günler geçerken, güuiı. 
birinde benimle çok ciddi bir gö 
rusme yapmak istcdijSini söyledi 
Ve bunu söylerken de üstünde a 
Sırbaslı, olgun bir erkek hal) var 
di. Peki dedim karsı karsıya otur 
riuk ve konuşmaya bHSİadı. 

Ha.vret bu çok varamaz ve anne 
«ini kıskanan çocuk, benim evlen-
rr.em için valvanyordu. Tabii tah 
min edersiniz s-^skılıSun büyüif 
oldu. ttiazlarım karsısında elli ya
sında olgun bir erkek Bibi har-
nasihatler ediyordu 
Ve son söz olarak adeta haykırı 
casma, «Baba demeye hasretli. 
hasretim, t dedi Bu durum kar 
smda ben. «Senin böyle bir eksiği 
duyduğunu sanmıyordum» dedim 
boynuna sarıldım ve ikimiz fie 
uzun «üre ajladık. Sonra kendi
me gelince ona çunlan söyledim; 

«Ben seni mesut zannediyordum 
yavrum, madem ki öyledir, seni 
ıreaut etmek ıcin bunu da yaPacn 
<ım, .Senin inandığın, senin sevrt 
giıı bir kimse İle evlenirim» 

Bu arada benimle evlenmek ıs-
tıyenler oldu gene,. Bazı tanınmış < 
kimselerden evlenme teklifi' 
dun. Ama bunların kını ok: 
»İmdi »öylemek İstemiyorum - j çek Hvdlğl »ey oğludur. Yukarıda Feriha 

Tevtlk*!, ««a^ıda dm tĵ lu ll« b«rab«ı görüyonuaus. •z önce belirttiğim gibi bu konu 

Beatleslardan biri lider Wilsonun adını 
bilmediği için«Boy Dobson»deyince 
törende ona herl(es l(alıkatıolorlo güldü 

GEÇTİĞUVİİZ hattanm sonuna doğru bir gün, ingiliz 
İşçi Partisi Lideri H. Wilson ile Beatles'lar buluştular. Bir 
seçim mücadelesine hazırlanmakta olan Wilson, ünleri ar
tık bütün dünyaya yayılan bu uzun ve dökük saçlı, çocuk 
-sesli şarkıcıları dinlemeye mi gelmişti? Hayır. 

Majeste Kraliçenin muhalefet li
deri, bu yıl <Shaw» alanında en 
çok ilgi çekmiş sanatçılara İn
giliz Varyete Kulübü tarafından 
verilmekte olan Gümüş Yürek Ar
mağanlarını dağıtmaya getmişti. 

Bu yılki armağan dağıtımı t«-
reni, önceki yıll»ra göre bir hay-
U ilgi çekici geçti. Bir kere şar
kı alanındaki «yılın adamı» arma
ğanı tek bir kişiye deftil. fakat 
tek bir klsi gibi sayılan dörtlü bir 
guruba veriliyordu. Wilson söyle 
dedi: 

•Bir tane yüreği Idördf bölmek 
zor olacaktı, onun için dört kop
ya Çıkardık.» 

Törene Margaret Ruthorford gi
bi 'anınmıs bir vıldızdan başka, 
teievi7yon ve sinema vıldız.lan da 
gelmi-: bulunuyorlardı. Fakat her
kes onları dirsekleriyle iterek Be-
atles'lara vanasmak derriindeydl. 
Bir aralık şarkıcılar o Kadar sı
kıştılar ki muhafızları «İzin ve
rin de çocuklar bira?, nefes alsın> 
dempk zorunda kaldı, 

.•\rmaganlari dağıtacak olan Wil-
son daha gelmeden gazeteciler
den biri Beatles'lardan Lennon'a 
sotdıı: 

— Daha önce hiç oolitikacılarla 
karsılısmıs mıydınız? 

— Hayır, onlar da bizim gibi 
birer adam degll mi yoksa? 

Dinliycnlpr arasında bir kahkaha 
kontu. Başka bir gazeteci »ordu: 

Çıplak fotoğroflorı satılon 
aktris mahkemeye verildi 

ROMA, A P. 

Brigltte Bardot'un dublörü ttal-
van aktrisi Linda Veras, herkese 
açık bir yerde çırılçıplak poz ver
mek ve çıplak fotoğraflarım sat
mak iddiasıyla mahkemeye veril
miştir. 

"Mister Moto„ öldü 
HOLLYWOOD, A,P. 

Akter Peteı Lorre (Mister Mo-
tui dün evinde ölü olarak bulun
muştur. S9 yaşındaki aktörün kalp 
sektesinden öldüğü tahmin edil
mektedir. 

Lorre'nin en son filmi «Muscle 
Beach Partj» dir. 

Fa / 
© KOÇ: (î l M«rt - 20 NU«B) B l m dia-

lenmak Icin kandinize bu hmlta ic*-
1 isinde f ı m t yaratın. 

BOâA: (21 NİMn • 2t VİMYtM) Du*u. 
nü» i sr ıunt doora olduSu halde, hal
kalar» sixl vanl» yön» »ürüklttyor. 

© İKİZLER: (H Mayı» - »» H«ılr«n) 
Tciadüfl bir kıı»»ıl»»ra« tin Çok *• 
nemli »«yler Ö4r»l»blllr. 

YENGEÇ: (K Haılran - 22 T«ına ı«) 
Çek iabrlk •dil>«niz bile, —T*, ktncı 
•âllar sartetmekten kaanın, 

O ASLAM: (23 Teınmuı • 22 /ulmatt»} 
CaU»nB «aallerlniıl dttnntoykı « • 
her <eyl vaktlnd» vapın. 

BAŞAK: (2Î ASu»lo» - 22 Eylül) 
o küçük aksUikler* ra4mtn «ğUn-
c*lı «riınler ueclrlyorsurmı. 

/ g t ^ TERAZİ: (2J Eylül - 22 Ekim) HK 
H M yekUn b u ı n u a d*rt acnamantı icla 
^ • ^ Ihllyatlı harekat «tnallcbıU. 

AKREP: (ti Ekim - 11 Kaaun) t* T * 
haraketien cok dütünmeye Ihtlyaeı-
na var. 

® YAY: (12 Kaimi - 21 Arahk) Bir d o ^ 
tuBuzun Uranna uygun harekat, IT* 
sonuçlar veriyor. 

OĞLAK: (22 Arahk - 2« Ocak) Bü
tün flTMfUrdan faydalanarak e e w e 
nl-ı di-nlslelmelisiniz. 

© KOVA: (21 Ocak - 1» Subal) Çok »•-
nirli v« hayacanlı anlanmada kaala 
kararlar veımaktan kacmm. 

BALİK: (20 Şubat - 20 Mart) Para 
bakımmdan nanaınu açık. fakat ga-
clkmalara aabırla katlanmaluınu. 

O 
taalran) 
çok *• 

htaatt») 
ki * • 

a) Hl« 
«11 lel» 

O 
Bir doa-
kat, IT* 
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•OLDAN S A A A 
1 — Hristıyau 
ların taptığı. 
Atama. 2 — 
Hedef, Zemin 
3 _ Sarı bir 
bahar çiçeği 4 
_ Afacan Ter 
•I kudret 5 
. Futbolda bir 
y«r 6 - Bir 
hıber «jantı
nın rtrnzi, Ka
lın kuma;. 7 
HtikUmdar tap 
kası, Boyut 8 
— İstanbul'da çayınjrl» ün »alan merir* yar
lerinden 
, YUKARIDAN ASAAI: 

1 — fCahramahhk 2 — Baba kardeşi. Yemek 
isteyen 3 -T Kış — yaz yeşil olan bitkilerden 
4 — Bir yemek çeşidi 5 — Tersi bir harfin 
okunuşu, 6 _ AyajB ıflyllen 7 — Bir emir, 
Osmanlılarda remi ye kervanlardan alınan 
b!r ce5ft vergi ,8 - Bazı Isimtertn ite«lll|ı, 

DurNKÜ BULMACANIK <itVSm 
SOLDAN SAAAt 

) - Romanesk % — tmame 3 _ Suiulsule 4 
- ' kviix, !«. S - Sn. < ~ Elan, Stt 7 — 
n . Afi 8 — Fasarya, 

YUKAMIDAK AfA&I: 
1 - RiıaJet 2 _ Omuî, LÜ 3 - MaUfa 4 -
Araud, N»» 3 - Nekes, r« « — E«r » — î 
Salı» 8 - Ea. Alt (tern). 

V a d i l e r H a k i m i 

— Bu seçimde hangi partiye oy 
vereceksiniz? 

— Henüz kararlaştırmadık, düşü 
necejir, biraz. 
Biraz sonra Wilson geldi, Beatles'-
larla tanıştırılınca, söyle dedi: 

«Dünyada yenir haberleşme dili 
yaratanlarla övünüyoruz,» 

Bil iltifat Beatles'lann çok ho
şuna ifitmisti John Lennon da 
WıIson'a bir iltifatla cevap vermek 
İstedi: 

— Armağanlarımızı Bay Dob-
son'un elinden almak bize ayrı bir 
haz veriyor, 

VVılson'un adını «Bay Dobson> 
dlve söylemesi, muhalefet lideri 
de dahil, herkesi kahkahalarla gül 
dürdü. 

Onun kııdııSı Dotu arkadaşı Pul 
tamir etmek istedi; 

— tyı yürekli ihtiyar Wilson'a 
bir armajan vermeliydiniz. 

Üçüncü Beatle George da Bay 
Wilson'a armağandan ötürü teşek
kür etti. Dördüncü Beatle ise, her 
zamanki âdeti üzere hic bir şey 
sövlemeden sadece el sık;ı, son
ra da çeviı-mekte oldukları film
de çalışmak ve prodüktöre vakit 
Ve para kaybettirmemek için be
raberce çıkarak stüdyoya gittiler. 

r T a z a n : Juüette B E N Z O M 
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; Katerin dehşet içinde kalımştı 
: «Beni idama mı mahkıim ettt-
; niz?» diye geveledi. «Ama m u h a -
İ kemem görülmedi ki benim!» 
; Lüilye cevap vermeye lüzum 
î bile sörmiyerek devam etti, 
: «Bu Karar mucibince, bahsi 
: geçen kadının, Nisanın 28 inci 
: gününe tesadüf eden yarın gü-
; neş batarken günahlarının affı 
: gayesiyle dua edebilmesi için ev-
: velâ Sent—Krua Kil isesine ar-
İ kadan da Mattrua Meydanına 

götürülüp ası lmasına hükmedi l -
miştir. Orlean, Nisanın. . ,» 

Fakat Katerin fermanın deva
mını dinlemiyordu bile. Ottan 
döşeğimi) üzerine yığılmış, bü
tün vüudunu tepeden t ırnağa 
sarsan bir t i treme nöbetine t u 
tulmuştu . A.sılacaktı h a ! Donuk 
bir ses le : «Senyör Jan, ancak ye 
hir kurtulduktan sonra hakk ım
da karar verileceğini vaOetmiç-
ti,» divp itiraz etti, 

Lüilye sert bir sesle mukabttie 
ett i : «Alle.s şehri bizlere emsınet 
etti. Onun yok lu^mda toplumun 
menfaat ine uygun gördüSü'ntlz 
kararlan almakta hürüz. Şimdi 
de. Tanrı'nın elçisi g;eluıed?n seh 
rimizin sizin gibi nespaye bir ica
dından kurtulup t e m i z l e n m e s i ı i 
lüzumlu eöriiyoru/..» Memurun 
ince dudakları bu .sözleri hece
lerken büsbütün inceliyordu. Ka-
terini rehennerne eitmeyt hak 
etmiş günahkâr bir nıalılûk ola
rak gördüğü besbelliydi. 

Genç kadın bu kimselerden 
merhamet ummas ın ın abes f.ldu-

Çeviren: Meral G . * s r i « A U j 

gunu anlamıştı . Acı acı »öy ên ; 
d i : «BU cinayet vicdanınız» r ^ j 
olmayacak mı? Suçsuz oıo r ; 
mu size takrar tekrar s o y ^ d ^ : 
B a n a neden inanmak istemiyor ^ 

sunuz?» , „jıj .; 
« - Kendinizi, Tanrının l^u^ ; 

runa çıkınca müdafaa eder'"»;: 
Y a n n bir papaz buraya geup : 
•A bir Hristiyan gibi ölmeye . 
zırlayacak.» y^\ 

Memur bu sözlerden sonra . 
şını çevirerek fermanı yine ^ . 
varladı ve cübbesinin g ^ " ^ . . , „ : 
lunun içine soktu, Cok geçme° ; 
höcrenin kapısı, onun v« 1 " * ^ ; 
t inin arkasından kapanm ; 
terin, zifir eibi karanlıpn ^^^; 
nunda yahıız kalmıştı- »" ^j, f 
her şey bitmişti.,- *>•«'*, gon: 
kuvvet onu kurtaramazdı.^ • 
suz bir ümitsizli5in P « " « ^ l , r j 
ki genç kadın, ottan ' " ' ' " « . : 
üzerine çöktü ve hıçkıra n « ^ , . 
ra ağlamaya koyuldu. Sasu ^ ^ , 
kör bir kalenin içinde >^^j,„,: 
bölmüştü. Hiç kimse "iıu. ? ^ , : 
kadar aman.sız düşmanlarUOT^^ j 
l i n i e n kurtaramıvacakti- ^^^^ j 
ha! , Katerinin sadece j^, . 
saatlik ömrii kalmış" ^^^l ;^^.\ 

Mahpus kadın aSlanıaktan ; 
tılm.ıştı. Artık eözündeı? ^ ^ - ^ ^ M : 
mlyor .hayatın, vücudunu ^^^.j, ; 
ş imdiden vavas ^avas ter»̂ ^̂ ^̂  ; 
ni hissediyordu, rltuı ^ i^^x- i 

dönse bile, artık P ' * " ' " \ , „ 8 v s - : 
lüge koyması mümkün m»" • : 

• f l l l l i a ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i ı i ı ı ı t a ı ı ı ı ı ı ı ı i f i ı ı ı ı ı ı ı t ı 
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ingiliz muhalefet lideri Wilsen. Beatles'lerU barabeı. 

211,00 Kore n» " " 
20,15 BiHnmediklar 
2;,0B Carıaınba î ' -
21,30 Dans ınü»!*' 
22,011 Gece konseri 
POLİS R.4DÎOSM, 

.kil»» 

tSTANBL'L 

7,30 Şarkılar 
7,4S Hafif müzik 
1,00 Haberler 
8,15 Haiif müslk 
S.ao Salon orkeatTalaıı 
t,00 Türküler 
S,30 Küçük kenaer 

12,(HI Salon orkeıtralaıı 
12,30 3aıkı: E. Kongaı 
12.50 Hafif müzik 
13,011 Kaberler 
13,1$ Küçük orkHtra 
13.30 Şarkı: R. Enen 
13,50 Julle London 
14,15 Bağlama ekibi 
14.30 Sacionik müzik 
17.05 Yuzdun aesl 
17.30 Musiki cemiyell 
IS.Oll RaklAmlar 
1S,«0 Haberler 
la.lO Hafit melodiler 
IS,4« Satkı: S. Erıös 
IS.St Kıaa ilânlar 
20,«0 Tiyatro darolal 
20.15 K. GÜİM04IU Otk«. 
20,30 Saz elerleri 
»1.45 Hafif malodiUr 
21,00 Günlerin q*tirdlği 
21,1(1 Küçük konser 
21.30 Klâsik koro 
22,110 Reklâmlar qacidl 
22,30 Nat Kına Col* triosu 
22,45 Haberler 
22.55 Ara melodileri 
23,00 Hafif balı mür i^ 
23,30 Gace konseri 

İSTANBUL İL 

21,02 ŞarkUar 
21.2(1 Olaylar 
21,40 Küçük konser 
22,0U T.BJıI.M. saati 
22.15 Caz sevenler icia 
22 45 Rabarlar 
22.55 Konserlerden 
23,40 CesStli müzik 

ANKARA İL 

17,00 Dans müziği 
18,00 Radyoda ckul 
18.2J Kansık kon i» 
19,00 Hafif müslk 
19.3U İngilizce ders 
19.45 İngilizce müzik 

'K 
11.00 
11,20 
11.25 
11.4(1 
16.00 
16.20 
lt,40 

ıS9 P a l O ! ' *' ' . , - , 
Sarkı: A. lf«' 
Konuşma 
Şarkılar 
Türkür K. 
Sark.: L. C'"» 

müi'»'' 
Arzu V* 
Türkü-. F- Tüf̂  ki» 

I n e ffi a - Tf V atto 

11,30 Cac plâkları 
IS.Otl Melodiler , 
lf,3C Aksam müzidi 
20,00 İngilizce ders 
20,15 Plâklar arasında 
20,45 Hafif müzik 
21.00 Oacı konseri 
23.00 Casitli müzik 
AXK.\RA 

t,3)t Günaydın 
7.30 Sabıb müsltl 
7,45 Btı M(, bH ıirkı 
I.N HıbcrltT 
I,1S Hafif mslodilar 
1.30 Ksdın dünyası 

12,02 Ö4Is talUl için 
UM Türk •nütili 
r3,0< Haberler 
13.Is Öğle korasrl 
13,40 Şarkı: A. MsUk 
HM Çocuklar <ttr 
14,30 Türkü: Y. Ayhan 
14,45 Sarkı: S. Sütçü 
17.02 Yani plâklar 
17,30 İnrr«az'dan 
11,00 n«i:14mlar 
II,3S Yufttın ıssUr 
19,(Hi HRbtrlsr 
11.30 SsrtnUr 
IİSO Uvkudın 6nc» 
19,55 İki melodi 
?fl,0(i Veifli «İl l i 
21)10 SarVılar 
10,30 Ali* pUnlamsıı 

B E T O Ğ L U 

ATLAS: Bu toprak be
nim" R. Hııtson, 

EMEK: Yedi Silâiışörler 
y. Brynne-r 

İNCİ: Taşralı Kız, A, 
Işık. 

KERVAN: Parisli Man
ken î . Desny 

KONAK: Bu Toprak Be 
nim R. Hudson 

I ^ L E : Japon esran: R. 
Lor s 

LÜKS: Tafralı kız: A. 
Işık 

LEVENT: Gölgedeki A-
dam: İngilizce 

RÜYA: 7. Silâiışörler: 
Y. Bru.vnneı' 

SARAY: Toto ve Kleo-
patra: Renkli 

SİTE: 7 Silah^öcler: Y. 
Brynner, 

SAN: Hızır dede: A. Işık 
TAN: Avrupa'nın sıcak 

geceleri: Renkli. 
YENT TAKSİM: Cilâlı 

Ibo kızlar pansiyonun-
d,T: F. Karakaya, 

YKNj ATLAS: Hızır de-
^e; A, I$ık, 

YENİ MELEK: Beyton 
Asıkları 1., Turner 

YENİ TAKSİM: Bülûr 
Köik- G Arsoy 

YILBIZ: Taşralı K u A. 
ISik 

RENK 'Fatihi: Bu Top
rak Benim. R. Hud
son 

ŞIK: Taşralı kız: A. Ijlk. 
YENİ (Şetızadebasıl: Şeyh 

Beyton asıkları: L. 
Turner. 

YENİ: ıBakirköyı Pe -
kinde fı5 gn renkli. 

KADIKÖY 

İSTANBI'L 

ALEMDAR: Meyhaneci; 
AYSU: Tıg gibi delikan

lı F. Akuı. 
"ULVAH: Hızır Dede A, 

Işık 
MARMARA: Mavi Melek 

M. Britt 
Ktn.ÖP- (SeM/a'1er«gı) 

T^iiialı kız; A. Işık, 
TUNCA lOasiosnıanpsui) 

1 - - Kayırsa evlat: N. 
Küksil, 2 - GMH' 
kı/Jar: T. Şorıy 

MELBK (Eyüp): 1 -
Tii.jialı kız: A. I;-;ık, 2 
— Cam .sakızı: O, Gün-
şiıny, 

MİLU iBalat) Ayrılan 
yollar; O. Çelik. 

CELIKTAS : (Kartal — 
Maltepe) Yagasm ha -
yat- M Nur. 

SİNEMA 63: Çıplak 
Prenses: G. l.üllobrigi-
d j 

OPEBA: laşralı kız: A. 
I^ık. 

ÖZEN fYeldeğirmanl) : 
Tophaneli Osman: F. 
Girik. 

SUNAR.' (Ü.sküdar) 1 — 
Satüık kızlar: Türkçe. 
2 - - Jerry Lewis eğle
niyor. 

RCKS: Anna Fıank'in 
hâtıra defteri, 

YURT: Hızır dede: A. 
Isık. 

SÜREYYA: Mavi melek: 
May Britt 

TİT.ATROI.. \R 

AKSARAV «ÖCÛK OPE
RA: DİLEKÇE- Pazar
tesi hâriç her ıfün 
21,15 (jarsamba cumar
tesi pazar 16-15 dt 

ARENA: SEZA^ ve 
KLEOPATRA pa/ar 
15:!0 ve 21.15 pazarte
si sah 18 ve 2'.15 
DOKTOR KİKOTA ve 
KADIMLARI- Çsrsam-
h,ı perşembe, cuma 
18 ve 21 IJ cuırartesi 
1S3C vc 21,13 

AZAK: MUHTEŞEM 
SERSERİ: Pazartesi. 
Salı Çarşamba, Per
şembe 21.15, A.vnca çar
şamba 16.I.'5 de. IVEK-
(,') MERHUM: Ciıma 
21.ıs CumarlM), Pazar 
21 15 V» 1«15 

BULVAR; KAH I H0RÜ7 
Pazartesi nane hartttn 
21 iS çarşamba cu
martesi v« Dazaı 16. ıs 
da. 

I 
I 
I 
t 
I 

ZD j 

nane naı gece " ' „ ( 
çarsamBs 1» =""'* ( 
Iî> ae ^0. j 

FATİH: VEDI-^Cİ «* 
PEK: HergUn 21- P»" , 
15 30 , . , ! 

İSTANBUL 'Elf*"!?!; 
MESHEDİ VE SAP» • 
.7c\,/-.tî.ı e » . Her a j 

IS da I 
marıesı, fa^»' »TA'^ • 
GENERAL COPÇ*' ( 
Horeıin 18,1.5 de , j 

G E N - A R : CEPHEDf. 
PİKNİK ve HAVVA 
NAT BAHÇESİ Car j j 
şaınba hariç hergün I 

KENT OYUNCUUA"'- j 
(Dorratn Tlvatro»" , 
G O L E R E K G I R I N t-Şj I 
saınb.T naric nerBÜB 

Z-EVCELER: 
21,15 Çarşamba 
martesl, Pazar_ 'Ş ~^,,^ j 

Pa?artesı 18 ve 21 15 d* 
KALBİN SESİ, «•jL'f 
KIN GÖZÜ: .?a1ı, '"" 

ma 13 de, „ 
KÜÇÜK SAHNE: B Ü 

TÜN KADINLAR '' ': 
ZELDIR Salı CafS».?^' 
ba 21,1.5 BİlhBVlV^ 
SESİ: Perşembe «"""j* 
Cumartesi Pazar 21' 
avrıea cumartesi. 
7.3r 17 de ^ « u 

KARACA: U^HMAC"^ 
CUMHTIRtVBTt Ĵ̂  

- ı̂ artesı nane "* ^ 
21.30 Pazar J» ««• o « 

KADIKÖY: ÇIN CI^ "'^ 
elin 21 de „, , , 

ORALOĞLü: KERESTE
Cİ TEVFİK BEY- ^ 
rartesı hane " ' ' ' ^ 
21 J5 Çarşamba 1» '^" 
marteal. oazar '* *•* , , 

SAAT I OYONI-A'" 
'Tevftk Btiee Ka'-sf'' 
dal K O C Î ; R O - Ker'f^l 
18 pazartesi 18 ve 2 ' ' 

SİTE: EVCİLİK OYO 
NX' Her etin 21 <>';„- , 

TEPEBAÇI: S F Z D A ' ^ ' " 

İYİ INRA.Nl: SaH o*^] 
sembf, cumarteai ^ 
ne hu gün 21 <" 
zar 1S..% da 

ÖSKODAB: tSVANP ' 
LAR Cııms h»'""' "* 
•«n Jl at ?•»•' • ^ ' 
«• 15.30 da 

Imtlyaı Sahlb) ; 
MALİK VOLAÇ 

S • -

Csnal Yayın MadüHI ı 
U-HAMI lOVlA I . — -

•erumtu YasılsiaH Mtt4jJJ|5U^ 
— OOĞAM CAU * 
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Jnbnü, Uk «İTU görev aUtğı gun Mu»lal» K«m»ne. (Yıl. 1«^) 

JlSKJk DOIVITSI 
Cücen: TSem^' Tu^ıe^netv 

% — 36 -

I Seiifi"'̂ '''̂ ''' ontıanlara. plâ'Ui'-a 
i H P '^''I-'arca kalırlar uu 
I bif "'" dış duvarlarına .-oylt 
I Vj °̂2 atıp îçeçerler efendim.. 
I VUts'*" '̂'"i- ya etetıdinı, H'.'-
I teyç '"ar hanımefendi kı-.ıiM,?, 
I Sezdĵ '̂ '̂ oğlumuz, nuyunuı. 

I î̂ itat̂ K ''°"'J''?'-'y<)rciıı «'"3- *"'"• 
İ5 Onu "' '*2'-'Vİe. Elferida ilkin 
I: ^ÎJ'^fak etti: 
I W *''^l'siııiz, beyefendi? M 
ij "»Urui)! 

^ Vi^f°Sunıuın İbtanbul efeımım 
I iaZ","'"'S yaşma kadar da orada 
Is îelivf'" ^^sn<lici|im. . Paşıban-
I Otu ' «dedelerimden bu ./'i^»», 

I I1tû  /"'îitıüatı beri de Sindsdf-
I W "^nımefondi kızımız.. De 
I ^' Şöyle böyle, otuz dört, yıl-
I 5r,ĵ  Maşallah beyefendi... îyiM 
I ^*ıi5smiz bu ?üzel köye. 

; A K ş A M : : : tayf* » 

ZAFERLE SARASI 
YAZAN: NAŞIT ULUG 

Ml'DANTA Konferansı Reisi Garp Cephesi K u m a n d a m İsmet Pa$a'ya M. Kemal'den şifre: Teklif olunan pro
je üzerinde tadil ve tebdili şayanı a n u olan noktaların Te istihsali lâsım hususatın teminine ton h i m m e t sarfolun-
duktan sonra, inkitaa meydan Yermeyiniz. Mukaveleyi imıa edini l . İmzanız Meclisin dahi hiEimamı maTafakatini 
haiz olacaktır. 10.10.1922, 1<,45 Ankara» 

— l O -

Lloyd George^ haysıtının en 
büyük kumannı oynuyordu 

20 Evıtıl 1»22 günü General Pelle 
İzmir'den ayrılırken Boğazlara kar 
jı hareketimizin çabıiklaştırılması-
na Batjkumandanımız tarafından 
karar verilmişti ve bu esnada Ça
nakkale'nin Anadolu satıılindeki 
Fransız birlikleri, mevzilerini ve 
işpal ettikleri yerleri. boşaltmış 
hıılmıu.vorlardı. 19.9.1922 günü İs
tanbul'da büyük bir panik başla
mış, General Harrington, Rumların 
İstanbul'dan kaçmaları üzerine 
bir tebliğ yayınlamış, bir yandan 
da Müttefik orduları baş kuman
danı sıfatile son bir gayret göste
rerek. 13.3.1921 ve 28.7.1922 tarihle
rinde kendilerinin çizdiği ve taral-
SÎ1Z adi verdikleri bölgelerin kom-
nacağına dair birer hatırlatma n;e-
sa.il daha neşretmişti.. Müttefikler 
ferçekten bir sapkınlık içtpde ;rii-
1er 

LONDRA'DA HAVA 
BİRDEN BOZULDU 

Oeneral Peile. izmir nıülâkatın:< 
talip olduğu sırada İngiliz İmpa
ratorluğu içinde hâdiseler çok hız 
la gelişiyordu. Eylülün ikinci ya
rısı baslarken Londrada hava büs
bütün bozulmuştu, kabinede telâş 
ba.şlamıştı. Şimdiye kadar Başba
kan Uoyd George'un. Yunanlı
larla birlikte giriştiği maceraya ıs
rarla muhalefet eden Wiston Churc 
hlll. şimdi Türklerin amansızca 
harekete geçmesi ile her milletten 
çok İngilizlerin askeri gayret, in
san gücü ve para harcıyarak müt
tefiklerinin yakındoguda kazanmış 
oldukları birinci cihan harbi «afe-
rinin meyvelerinin mahvolınak ü-
zere bulunduğu endişesile Lloj d 
Gcorgeun tarafına geçmiş bulunu
yordu. Hem kavgacılığı, hem de 
sadakati kabanrııstı. BaiŞbakana sa
dık olanlar arasında O.stin Cham-
berlain. Balfeur, Birkendead ve 
•iaha başkaları da bulunuyordu, l.î 
Eylül günü kabine çok ciödi olan 
duruıru konuşuyordu. Tatilini Do
ğu Akdenizde geçiren ve eski silâlı 
arkadaşı. Harrington'u liyarete git 
mis oları Lloyd Plumer'in raporu 
önlerinde duruyordu. Mareşal. Ca 
nakkale'deki savunma tertiplerini 

Ankara'da lafer «tnlHcUrin* hanımlarımız dm katılmi|iı. KMimd« baruk laivr alayı <)*c»rk*n soruluyor 

..ı; , beğennıi:^ti: Buradaki biı-
liklei'in derhal takviyesini isti.\or 
ve görüşüne göre. -Türkleri hiç 
küçüksememelijdi. çünkü mütte
fiklerin başına is açmaları pek 
mümkündü. Kabine, tarafsız Böl
geye saldınııaması için Mustafa 
Kein.ll e nıahud hatırlat'^ 
m >a2arken takviye ' 
de hazırlato ordu. Ve 
rinin hâlâ kendisi ile beraber gö
rünecekleri kanaatini muhafaza «-
diyordu. 

LI.ÜYD GEORGEİN 
BÜYÜK KUMARI 
Mr. Lloyd George siyasi hayatı

nın son büyük kumarını oynama 
kararını vermiş, dominyon hükü
metlerini de. yapacağı tazyik ve 
'»lıditle faal olaıak iştirak etlir-

ek için teşebbüse geçmişti. Mr. 
• hurchill Başbakanlık adına bu 
tıukilmetlere birer telgraf çeke
rek mevcut buhranı kendilerin» 
anlatmak ve yardıma çağırmakla 

gol t'\ le ı iüi ı nu: : l ı . u m ' p , rwaııaaa, 
Avustraija. Yenızclânda ve Güney 
Afrika Başbakanlarına su şifreli 
telgrafı vollamijiı: 

«GİZLİ» 
Başbakanımızdan 
Başbakanınıza 

«Kabin* buglın Türklerin Avnı-
paya yaptıkları tecaviue kar«ı koy 
mak V» Muıtaia Kvmal'in mütt*-
fiklari İatanbul'dan almasına mini 

olmak V* hapsinden daha muhlm 
olarak da Boğazların hürriyetini 
korumak üzer* Gtlibolu yarıma
dasını sıkıca «nniyet altına almak 
kararını vermiştir.>» 

Teigıaf bundan sonra İstanbul 
\ e Boğazlar etrafındaki tarafsız 
bölgeyi herhangi bir tecavüzden 
korumak huau.sunda Fransız ve t-
talyan hükümetlerinin de tnglltei'» 
ile mutabık olduğunu bildirmek
teydi. İngiltere hükümeti «Avru
pa ile Asya'yı birbirinden ayıran 
derin su çizgisinin müdafaası için 
Yunanistan. Romanya • • Serbi»-
tan.ın da askeri Tar<lıml»rını li
mit edı.vordu. 

Bunun arkasından devamlı bir 
barış sağlamak ıçm Parit ve.vi» 
Venedik'te hemen bir kouleran» 
toplanmasını, fakat aynı zamanda 
müttefiklerin durumunun devam 
ettirilmesini teklif ettikten sonra 
şu ikazda bul'unuyordu: 

«Bir mağlubiyet veya müttafik-
İkTin İstanbul'dan utanç Teriei s* 
kild* çıkarılmaları. HMdUtan'da 
vc idaremiz altında bulunan Miu-
himan halkları arasında vahim 
neticeler* sebep olabilir. 

HISSİY VfA HİT.AP 
Telgraf söyle devam ecbyorıKı: 
•Harp sırasında blı i e kadar bjt-

yiık fedakirlıklara katlanmak so
runda bırakan Boğazlarm hfirıiTetl 
sadece Imparalorluğumus için ve 
dünya ölçüsünde hayatî menfaat
lerle ilgili değildir. Aynı saman
da Gelibolu yaıımadasındaki me-
aarlıklarda 20.000 İngiliz ve Ansak 
— Canakalede bizimle deviUen A-
Tujtralya — Yeni ZeUnda blrUlt-
lerine Birinci Cihan Harbinde ta
kılan kısa ad - askeri Tatıror. 
Bunları unutamayız ve eğer bu 
mezarlar Kemalistlerin merhanet-
siı ellerine d&secek olursa, bu bo
tun imparatorluk için devamlı bir 
acı kaynağı olacaktır.» 

Telgrafta. Dominyonların sadece 
Tuüsbet bir cevap vermesi bil», 
şimdiki muhasamatı durdurmala 
kâfi gelebileceği ısrarla belirtili
yordu, 

(Devamı v a r ) 

VIF 
VANISH1NG CREAM 

YAĞSIZ GÜNDÜZ KREMİ 
İLÂNCILIK 9261 - 3117 

İSTANBUL ASLİYE 3. cü 

HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN 

963/7U 
Kleni Vaylayaıı tarafından 

dâvâlı Mikael Vaylayan aleyhi
ne ikâme olunan boşanma dâva
sı lon'i: Davacının iddiası sabit 
olmakla Medenî Kanunun r.i4 
üncü maddesi mucibince boşan
malarına ve ayni kanunun 142 
inci maddesi uyarınca da Dâvâ
lının bir sene müddetle evlen
mekten memnuniyetine 26/2/ 
1984 tarihinde 784/83 jia.\ı il« 
kara" verilmiş olmakla Davalı
nın ikametgâhının belli olma
ması sebebile ilân tarihinden iti 
baren İS gün içinde kanım yol
larına başvurulmadığı takdirde 
hükmün kesinleşeceği lüzumu 
ilân olunur. 

(Basın 44331 - 3112 

Oztfiık SERENGİL 
k^\ü\K GUBiDiK festivali 

Twİ8t kral ve kraliçesi - Folklor yıl
dızları • Komikler - Orkestralar çar
pışıyor - Ses sanatkârları resmi geçi' 
di pro{?ramını milyonlarca seyircinin 
arzusunu yerine getirmek üzere 1 
Mayıs'tan itibaren yalnız Bir ay için 
Anadolu turnesine çıkarmakla şeref 
duyarız. Yeşşe. 

Hasan Ekici - Tikofiş 
Angajmanlar için : ANKARA : Riızgârlı Sokak, 

Gümüş Palas Oteli Tel: 116216 İZMİR: Basman* 
Gar Palas Tel: 36344 

İstanbul Akşam 0̂97 

BİRİ ERKEK 
BIRI DI8I 

I azan : ILHAN TARUS 

^^^Mın KÜÇÜK İLANLARI 

yer deliklerinden gün ışığı sızan da, renk renk mermerlerin Gaii _ Kuşkum, buralarda, bütün jj: 
kirenıitliğe kadar, tıklım nklım antep işi hesaplı örtülerini r.nûı- bu altın devirler kı.yısında, dalıa yi 
e.ski eserle doluydu. Arada bir racak ŝ ekilde işlenmesinden mey lumbillr ksu; bin tane sıiranbaiıa y; 
müze merııuru kayboluyor, yal- dana gelmiş pencere •lalıplun, (.gerin ^^^pT».^ altında :ıyurıiı«i'n- | 
mz sesi işitiliyordu. Öylesine bir kapı parçaları, paravan \Mm- dgndır. Bundandır kuşkum, tiu jij 
istifti iti bu, en küçük bir bib- leri ve gölgelik kafesler sam, tedirginliğim., ^ma bir "• ij: 
lonun, bir vazonun dahi kenar- Elferida, her adımda r;'>Uia raudum vardır: Bu a'tan kıyıla* ij: 

i •- Pu, , - — • ^ da, karanlıkta, unutulmuş du - benzer .sesler çıkararak iıavran- ruj sahipleri arasmdın be"mı ij: 
I (jilj /-f! Küçücük bir ev .̂ dm- ^umda kalmasına imkân yoktu, ugmı belirtiyor: . - . - • 
£ r>s, 'Ki Odalı. efendicıSim. Kor- • . . , _ . . . . , . . . . ^ _ j . , 

'ane oğlan, özgürlüklerini i-

odalı, efendiciğim. Kö 

i er" 
I Ut) . . 
s ciiu, ^'^^ uçtular yuvadan eler' 
I ti^ . Biri, Erzurumda Milli m-
i ete r̂ ^ÜTü bulunuyor, hanıtn-
I l'ih '̂̂ ' '^'^'"'' ^ ' " tstanbulda 
I (iil'̂ '̂̂ 'JltPMiıdf Doçenttir fln\ 
I \^^ • İ'çilnrüsii i'nünriistl dt 
I w a '̂̂ f̂̂ * ataşeteidlr... Bu 
I ^1 "̂ ' "fiî'direyim efendim 
I üa.-.̂ .'̂ ŷıın blldikierimi, bakalım 

gibi birkaç fedai daha çıkacak
tır Çıkmahdır Çıkmazsa biz- J:; 
1er. bizim gibiler, bizdt̂ n olanlar, ü-
kök.süzleşiriz! Kökümüzden w>- :;:; 
panz. Zira bizim kökümüz, bir JiJ 
yandan Orta Asyalara, btr yau- " 

i '̂ vdi, ̂ bılir miyim sizlere... 
^^^ taş duvar arası, yallah ne dizilmiş yüzlerce kuş, .nsan 
iJ*'! yüz metre kare toprak ta- arslan, Taıırı, melek, yemek ka 

jj^^*'i. çatı direkleri »çık, yer bı motifleriyle örnekleri, ı.-n-isı 

rılması zor olacaÇı düşünülerek zenginlik? 
iki adanı boyu j-ükseklikte açıl- djye^ soluk soluğa, söylenip' Ou 
mış dört köşe deliklerden Side- ruyoıdu Adam, genç kızı'n anla 
rıin parıltılı ışığı ve ılık rüzgârı y,jiı ilgisini sezmekte gecikme- . j ı — 
giriyordu. Granit heykellerin a- (ji. Parmağını ona doğru Jz^ttı. dan Anadolu topraeunn diklen- jH 
vakları dibinde pırıldayan bakır , BV, yoksul kövdı? bu yoksul ıı« dal salar, Öyle bir dallı mı- | 
vazolar, bir karton kadar ince uıtiyar, bu zengin hazineyi düz- Jakh, özlü, güçlü, yayam. zenuUi ÎJ: 
rlk mermerlere hazınmı^ yazıt- dü, kızını.. Bu tırnaklariyie. bı, 'iyd"r bu! | 
'arın yanında eiılümseyen oyma-' parmaklariyle, bu bilekleı-lyle.. Elferida muiiü.u,u., ,. ./enin ıs 

Arkamdan insanlar adımı fiz- an loş Re.ssizliginde: ii: 
W l e anacaklardır.. Bundan ya- - Bir soy ki birkaç uygarlığın :.; 
İla kuşkulu değilim.. potasında pişmiş, oluşmuş! | 

— Var olunuz efendim, tag 
olunuz.. (Devamı \*ı ) :i; 

S A T I L I K v: M L .Â K 

• TAŞKASAPTA cadde üstünde is 
dolayi6ij-le acele satılık faal bak
kaliye dükkânı; Müracaat: t:cır.al 
Nadir sokak No. 17 Büyük Milâv 
Han Nu. H (227 D.) 

• BAKIRKÖY Kuleli ciflligmae 
96 metrekare Londra asfaltına 20ü 
metre mesafede çok ucuz fiatla 
satılacaktır. 224S27 

Dursun Ö/türk 

K A T A R A N İ Y O R 

Jf FATİH ve Horhor civarında, 
kiralık teini-/, apartman katı aranı
yor. Kirası 200 225 arası olabilir. 
Müracaat saat U den «oma Ai' 
jRiti g«iftfsi Tel 224927 

MüreUıph.iiıt 
.Mehmet Köseoğlu 

K İ R A L I K E M L .4 K 

* GAZETECİLER mahallesind» 
kiralık apt katı 2'3:'5o — Kemal. 

SATILIK VASITA 

^ ti Model Na.sh Süper 600 hıı-
stiSi (,'oi< t*ml7 radyo, kalorifer ue-
Mn ve ehvtn livatla. Müracaat: 
483337 - 4771)74 Ceznıl, 

D E Ğ İ Ş İ K K O N U K O N G R E 

1 demir, türlü çeşit avadanlıklar 
lirinç çerçeveli camekânlar içi-

S A T I L I K E Ş İ k 

^ tATIUK FRANSIZ Plrmoıu 
Fut aooo.- TI.. 
Mürarsat; 47S3 47 1 0 - U aran 

»İ̂ İ!İİİİ:İHÜiiiiiiUiiniiiii:::!ia<Wliiiiiiii:ilİKİİ:İKİK^ ıMtîuınllMluul' ÎÎMİ 

• MEKTUPLAŞMA Bürosu P.K. 
:!6fl 105 memleketten yaşma uygun 
ki7 erkek arkadaşlar. (185 D.) 
• ŞEKER ve Ülser. Egzema. Basur 
lıastalıklarınm tedavisini garanti 
eden kitap — fiatı 25 liradır. Va
tandaş, sıhhatini düşünüyorsan — 
bedava broşürlerimizden isteyiniı. 
Bu broşürlerde luuhtell^ hastalık
ları ihtiva eden bilgi mevcuttur. 
Posta pulunu ihmal etmeyin. (115i 

Silivri Tekke Maslak Sokak 
No. 11, İstanbul 

• ARSA Bahçelicvlcrde 4. cadde 
üzerinde 290 metrekare inşaat sahası 
sı olan 5931 ada 4 parsel 687 metre
karelik arsa, daire ile deglıjtlrile-
>'?kUr, Müracaat Denizciler Cadde
mi Ganioglu AP. 51/4 de Saadet 
Uluçınar. (Ankara 3821). 
• HER bir kuruşa 6 adet rekUm 
.\aparak 1» Ankaralıya hitap ede
bilirsiniz. Posta havalesile 10 lira 
göndererek «Tecrübe reklamına> 
iştirak ediniz. Mütemmin malûmat 
isteyiniz. Afiş Reklâm. PK. 157 Ba
kanlıklar Ankara (Ankara .1822) 
• RAHAT geçinmenin Sırrı bütçe 
yapabihnektir. Posta havalenle 2 
Ura göndererek mevcut gelirinize 
geçinebilmenizi öğreten bütçe bro-
iüriinüzii Meyin PK. 16 Bakanlık
lar ankara ıi^ilîı 

ELEMAN .\RA¥ANL\R 

• ACELE Batarı aıanıyor: tıiija»-
1 muzdaki 80 metre irtlfalı kalori
fer bacnsını örmek Özere iki bacan 
ustasına lhti\aç vardır. 

Ki'̂ ;N' i'- pı tn» Şantiyesi 
Zi>a ( ; n r,ı-;(-(., N»t i 
YeniDchu' Auk. (300t D.} 

• İSTANBUL Sular İdaresi Yar
dım Cemiyeti Başkanlığından; Ce
miyetimizin yıllık adî toplantısı 
28/3/1964 Cumartesi güjıü saat 13 
de idare binasında yapılacaktır Ni
sap temin edilemcdiiı takdirde 
ikinci toplantı 11 4.1964 cumartesi 
(ünü «aat 15 de Kuledibi BUyiikhen 
dek Caddesi No: 1721 Emniyet Sa
rayı Polis Emeklileri Derneği 
lonunda Yapılacağı ilân olunu 

GÜNDEM: 
1 — Kongrenin acılmaaı. 
2 — Kongre divanı seçimi. 
3 — Faaliyet raporunun okun

ması, 
4 — Malî raporun okunması, 
' - İdare heyetinin İbramı, 

ı:ı İdare heyeti başkan 

7 — Yeni idare heyeti seçm 
8 — Murakıp seçimi, 
9 — Hijnlyet divanı seçimi, 
10 — Dilekler. 1221). 

Z A T İ İ L Â N L A R I 

• Ş E B E K E M I kaybettim; venitını 
alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. (218 Di Güner Demir 
• NÜFUS hüviyet cüzdanımı kay
bettim: yenisini alacajtımdan eıkı-
«i hükümsüzdür. 13823 Ankaral 

Güven Savm 
• BOLU tratigiııden aldığım 354 
sicil numaıalı ehliyetimi kayb«t -
tim: hükümsüzdür. (.'İ856 Ankara• 

Emin Uzun 
• PASOMU kaybettim: hüküm • 
süzdür. (.'5824 Ankaral 

tamet Gerger 
• PASOMU kaybettim: hüküm -
süzdür t224) Sol - Afnayinı 
» 1M71 No :1u ehliyetimi kaybeı-

1. hükümsüzdür. (746 İzmir) 
Istk Süvari 

• DİPLOMAMI kavbettim: hU -
kumsuzdur. (2261 

Zeyııeo SIıNAV 
« İSTANBUL i'rafik Müdürlümün 
den almış olduğum 54673 plâka ^ o . 
Ju arabamın Trafik ve sicil eüz-
dınlarım kaybetti Ü(U • 
dil' '??8K 

Huriye Uslu 

VÎF 
MAKİYAJ ALTI 6UNDÜZ KHW\ 

^»••• ' 
İLANCILIK 9251 - 3.17 

BakMMs* 

* FASOMU kaybettim; hüküm -
sürdür. Fehim Dlnger 
* PASOMU kivbettim; yenisini 
.ılaraRimri.ı-ı ..̂ kiMnin hükmü yok-
uır Necla Vnm 
t LÜLEBUI1CA7. Nüfus memHr-
lııiundan Îdıjlmı Nüfus kaftıdlttu \ ^^ NECMETTİN ÜLKER 
kaybettim; yenisini alacağımdan 
e*ki.flnin hükmü yoktur. (222) 

Muzaffer Saınat 
* GMIRCAN Orl.ı okulundan il-
A\g\m pasomı 
.«üzdür. 
* PASOMU kiibelimi. Uulcün-.-
•üzdür. {Zül) Necmı Uamza '>ji|«UMUM.>m•.•»>tttjtfft 

1 
LABORATUAR 

M«ı Btvf TIBBİ TAHLİLLER 

VUlyat Kart»! Mo, 1! tdtnba) I 
Ttl: 2i 71 2< * 
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Z-^İ:;:L-A K s A M-
rr Çarşamba '5 M«rt ıM 
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#%fi^^^O 
Yazan ve çizen: RATİP TAH[5 

^»li}» Mnt 1» 

0 BEATLES topluluğunun dört plâğı Amcrika'ds haftalardır «n cok satan plâkların basında geliyor. Bu başarıyı Amerika'da «bndiya kadar hiçbir topluluk na d* «arkın 
kaıanamamııtı. Yukarki recimde toplyluğun üyslcrini görüyorfunus. 

İngiliz plâkları Amerika'yı geçti 

ALİPt.HÜy/lfJ, İDMANJ, [BOALTTA BA^LATMIŞp.^SOBAhl HASAij^ ^^.'.^'^Âİ^'^fü^'lSû'^t^JL 
t ^ PEHLİVAN OLMADIĞINI HfMBN GÖST£RMipTL OYUNDAN OYUNA GEÇERtrs^ 

BK5IKBİR YANINI ARAMAYA KO/UiMUŞTU.. ^mSLI'DA İŞYAR' ŞU^^^ ^ ^ l & f M 
( DAfriKA DOLMADAN, S^l^^'^'fS^^İSf] 

Dünyada Sevüen Haftanın Plâkları 
EN çok satılan plâklar littalsrînin yapıldığı günden beri ilk deia 

olarak, ingiliz topluluk veya şarkıcılarının löyledikleri plâklar bu 
hatta listelerde ilk on urayı ifgal ediyor. 

AMERÎKA'da 
1. She Loves You (Beatlesı 
2. I VVant To Hold Your Hand (Beatles) 
3. Plea:ie Please Me (Beatles) 
4. Dawn (Four Seasons) 
5. Fun, Fun, Fun (Beai'h Bojs) 

ÎNGÎLTERE'de 
1. Anyone Who Had A Hcart (CıUa Black) 
2. Bits and Pieces (Dave Clark Fiveı 
3. Dıane (Bachelors) 
4. 1 Thııık Of You (Merseybeats) 
5. Neeriles and Pins (Searchers) 

FRANSA'da 
1. La mamma (Charles Aznavour) 
2. a pe chante (Sylvie Vartan» 
3. Escuse moi partenaire (Johnnj Hallyday) 
4. Oul c'est pour lui (Sheila) 
5 She Loves You (Beatles) 

İTALYA'da 
1. Una larrinıa sul viso ıBobby Solo) 
2 Quando vedraı la mıa rabazza ıG. Pıtne>) 
3 Ogn' volta (PauJ AnkaJ 
4. .\on ho l'eta per amarti (G. Cincıuettu 
S Citta' vuota (Mina) 

BES YIL ÖNCESİNİN 
EN SEVİLEN 
PLÂKLARI 
(25 MART 1959) 

1 Venüs (F. Ayalon) 
2. Charlie Erown (Coastersı 
3. Alvın's Harmonica (D. Seville) 
4. It's lust A Matter Of Time ıB. Benton) 
5. Stagger Lee (L. Briçe) 

KESENİZE GÖRE TAKSİT 

U ^ t m t U MAfrAYA 
Ankara Akşam — 3098 

ingilterede şimdiye kadar bu lis 
telerde Amerikan plâklan çoğun
luğu teşkil ederdi. Bu durum t»-
biatiyle İngiliz plâk sanayicilerinj 
• •'; sevindirdi. Böylece tngilit 
iilâk-jılan Amerikan pazarlarında 
ila plâklarını satmak imkânını el-
cie etmiş oldular. Şimdi bütün İn
giliz plâk şirketleri yeni Şarkıcılar 
bulup bunları Amerikada da ta
nıtmaya »alışıyorlar. 

İngiliz plâkçılarının bu başarısın 
da en büyük pay pek tabii ki Be
atles topluluğunun.. Nitekim top
luluğun dört plâğı haftalardır. A-
meıikada ilk dört sırayı ışgâı e-
diyor. Herbiri milyonun üstünde 
bir salıs sağla.van bu plâklar. «I 
Want To Hold You Hand». «Slıe 
I.oves You». «Please Plcase Me» 
Ve «TM.ist And Shout» adlı parça
lar. 

Beatles topluluğunun bu başarısı 
Amerikalı plâkçıların dikkatlerini 
dıger ingiliz şarkıcılarına yöneltti. 
Bu şarkıcılar arasında son hafta 
larda ingilterede başarı sağlayan-
Jardcn, Dave Clark beşlisi. Searc
hers topluluğu. Dusty Springfield 
Swinging Blue Jeans ile Mersey-
besls topluluğu en başta geliyor. 

İtalyada 
yeni isimler 

San Remo şarkı yarışmasınflan 
sonra İtalyan listelerinde jenı ı-
simlev çoğaldı. Bunların başında 
Bobby Solo geliyor. Bobby Solo bu 

Transistorlu AGA model 3330 
7 transistorlu, 2 diodlu, uzun, 
orta ve 2 kısa dalga - yivli dahili 
ferit anteni - munzam oparlör ve 
pikap için hususi bağlama terti
batı • 6 adet 1,5 voltluk yuvarlak 
kalın fener pili ile çalışır. 

Transistorlu AGA çanta modeli 3310 
7 transistorlu, 2 diodlu - uzun, orta ve 
2 kısa dalga - eliptik oparlör - dahili 
ferit anteni - munzam oparlör tertibatı -
6 adet 1,5 voltluk yuvarlak kalın fener 
pili ile çalışır. 

Faal: 2084 - 3İİ5 

M . S İ . 2 NoJü Satmalına Komisyonu Bşk-ıian ANKARA 
Kapalı zarf usulü Ue 7.000.000 Liralık Er ÎÇUiîn Kışlık Ku- . 

maş' satın alınacaktır. Tahmin bedeli 1 Metresi 30 , - lira olup 
geçici teminat: 223.750,- uradır İhalesi 10/4/1964 C U M A 
günü saat 11.Jü de Komusyonda yapılacaktır. Numune veŞart-
name.er her stün öğleden evvel komusyonda ve İstanbul Lv. 
Amir'ıitinde fförülebilıı. Tamamı bir istekliye ihale edilebile
ceği iibi 75.000 metreden aşağı olmamak üzere ayn ayrı istek
lilere de ihale edilebilir. 75.000 Metresinin Geçici teminatı 
81.2S0.- liradır. Talir.'em 2490 Sayılı kanun hükümleri dahi
linde hazırlayacakları teklil zarllarmı İhale saatından bir saat 
evvel makbuî mukab'linde komusyon başkanlığına vermeleri. 
PoKta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir surette 
k»bul edilmez. f95 Basm 4159) - 3088 

f /dn 
C I N s t 

.Miktarı: 
Kilo 

Tutarı: 
Lira 

Geçici Teminatı 
Lira Kum.) 

28000 
25000 

2100.00 
1675.00 

Koyur. eü 4000 
Sığır eti 5000 

Kars Dojunı ve Çocuk Bakım evinin Gündelik yiyecek eti İh-
tiyaçiiiri Kapalı zarf usulıyle İhaleye Konmuştur. 

Ek.siltmesi '̂/4/964 Perşenbe günü .saat 12 de Doğum evi 
Baş rabibliğirıde yapılacak, İsteklilerin teminat akçalarını 
mal ^andığına vatırarak İhale .saatından bir saat evveline ica-
dar ^flminat •^arnannı idareye vermeleri postada ?ecikm^d*n 
müesspse mesul deylldir 

(Pasın W!3A-:'i:''|) V). 

başarısından hemen soni'a ;$ans-
sızlıği yüzünden bir süre ^arkı 
söyleyetniyecek. Bundan başka, t-
talyada son günlerde sevilen şarkı-
cılar arasında Bruno Filipplni, 
Fabrizzio Ferretti ile I5 vaşmd»-
ki Gigliola Cinpuett' var. 

Cinquetti. Barselona ve .Münih 
televizyonlaı mda birkaç konser 
verdüUcn sonra Kopenhag'da ya
pılacak bu yılkı Eurovision Fes
tivalinde Italyayı temsil edecek. 

/ ' ^ ! A 1 ^ 
k̂  ^ ^ 

^nı<ırA7ifiA /TPOnAhJiAMADA İRûY/J.^iKiAnı aııru yf.TMEyEC£Gll':^L 
ANLAR AlNLAMAZ KAZIĞI ÇÖZDÜ; 5İMDI ŞAK ARIYOR !. j y ^ ^ ^ 

J. L.Levvis 
İngiltere'de 

Amerikalı rock — roll şarkıcısı 
Jerry Lee Levvis önümüzdeki gün
lerde konserler vermek üzere tn-
giltereye geliyor. Lewis, İngiltere-
den sonra turnesine Almanya, 
pransa ve ttalyada de\'am ede
cek. 

> ^ ' 
' ' V , 

W '"ft. 

Becaud Po^onyada 
trnlü Fransız şarkıcısı GUbert 

Becaud, bu günlerde Polonya'da 
verdiği konserlerde çok büyük bir 
basarı sağladı. Becaud'dan önce 
Sacha Distel de Polonyada çolt se
vilmişti. 

<ZnYA GİBİ SENİN KIZAN. ALİ PEHLİVAN.'.. DIŞTAN (TENSE 11^^^!^ 
A YAĞINI GERİNCE NASIL DA BOZUVERDl ŞAKl'?'...:^ 

Yeni plâklar 
Amerikada bu hafta yayınlanan 

plâklar arasında, Beatles'in <Can't 
You Buy Me Love» The Ronettes 
topluluğunun «The Best Part Of 
Breakın' Up «Pat Boone'un «Rose-
nıarie» Vis Dana'nm <Shangrı-la> 
Bobby Hydellin «Make Me Forgetv 
adlı şarkıları yer alıyor. 

^->^ 

u 
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TAKDİM EOffi 

Karabük'ten! 
NAZMİYE ÖZELCİ 

Samsun'dan; 
JALE TANRIKULU 

Kuralar 14. Noter huzurunda çekilmiştir. Siz de Nisan ayı 

çekilişine katılabilmek için Lİ — Lî kutularından 6. Naylon 

Torb.ılardan 10 Tanes in in ( A B K ) markalarını kesip P.K. 618 

ANKARA A D R E S İ N E G Ö N D E R İ N İ Z . 

Hulıaselıeci Aranıyor 
terci İh»» 

Bir fabrikanın muhasebesini yürütecek ehliyet , 
yüksek tahsilli ve teminatU bir muhasebeci aranıyor-

Müracaat: Yeni Sanayi Çelik Caddesi No: 32 Tel. - ^ ĵ) 
ANKARA Ankara A k ş » ^ ' ^ 

11 W' 

ö^ 

! VJ2 
i 1.5 V O l T I 

PİLMA 
TUDOİ» 

' # 

Eİ HER AY 4 KlSiYI HiLTONA 
DAVET EDİYOR 

Ankara Akçam — 3121 

fttatılık ;IR8i% v e UAİKİİ.L.KR 
KLORYA Ş E N L İ K K Ö Y Ü İÇİNDE 
860 m imar durumlu A R S A 

PİYEKLOTt C A D D E S İ N D E 
U c i ü Fiyatla Satı l ık D A İ R E L E R 

Tel. 17 - 19 ıras ı 22 27 82 Radar Reklâm - 48/.3123 

T. C. 
İSTANBUL 

DÖRDÜNCÜ İCRA 
MEMURLUĞU 

tttanbul 4 tinev tcrıt Memurluğundan: H3/»7g 
Bir borç için hacizli olup evvelce müşterisine ihale edılnais iken 

bedeli ödenmediğinden ihalesinin feshine karar verilip bu defa ye
niden satışına karar veirlen 27 23 30 sayılı telefonun intifa hakkı 
27.3.16b4 ssat 15-15 30 da Sultanahmet Adliye Sarayı zemin katında 
yapılacaktır. Bu arttırma Dejin para ile olup alıcı ihale anında 
talep üzerine ihalr bedelinin lamamını derhal ödemeye mecbur olup 
vernVefliği takdirde diğer talipler arasında satışa devam olunacağı 
pibi aynea müzayedeye fesaf karıştırmış ad edilerek takibata teves
sül olunacaktır. Yine ayni borç için hacizli olup 3500 lira kI^'met 
konulmuş olan 476281 sayılı telefon intifa hakkının da brinici »rt-
tırm.3sı 27.3.1M4 saat 1 5 - 1 5 . » da. yalnız bu telefonun bu arttırma-
suıda takdiri kıymetin vüzde 7.'; • nisbetinde bedel elde edilmediği 
takdirde ikinr-i arttırması 30 3.1964 ayni saatlerde ayni yerde ya
pılacak ikinci arttırmada en cok arttırana ihale edilecektir Her 
iki satı.sm ihale nuju, tellaliyesi alıcı.ya .aittir Telefonların alıcıla
rın istedikleri mahallp naklinde teknik mani bulunup bulunmadı-
Smı daha önce alıcılarm öğrenmeleri lâzımdır. Dairemiz bunu mü
teahhit delildir, ilân olunur. 1S.3,1!)64 fBasın • 44S51 SlOB 

TÜRK - İSVEÇ 
TEKNİK İŞBİRLİĞİ 
ESERİ OLAN 
ÜSTÜN VASIFü 

PİIMA 
TUDOR 

TRANSİSTOR ve FENER PİLLERİ 
PEK YAKINDA PİYASAYA 

ARZEDİLECEKTİR 
SATIŞ MERKEZİ; . 

HİSAR ADİ KOIM. ŞTİ' 
istanbul Tahtakaie Cad, Çavuşoğlu Han 101 
Î6İefon:221342T8İg.;KURUPlL İSTANBUL 

^iı 

istanbul Ticaret Borsasından: 
5390 sayılı kanun gereğince Borsaya kayıtlı bulunanlar senelik 

aidatlarmı M<rt sonuna kadaı ödemedikleri takdirde vilcdt 80 
zamnıivie ödomek mecburiyetinde kalacaklarından m Mart aksanıma 
^adar .ııdatlann rdfnmesi rica olunur. 'Basın- ,19311 3107 

MADENİ EŞYA ve OYUNCAK 
FABRİKALARI Ltd. Ştl. 
ödenml» lermıyes l : 9,900,000 T.L 

'Kağıthane Hürriyet Cad. No, 1 İstanbul Telefon: <? 63 ̂ ' ^ 
"" îelg: PİLMA istanbul - — " • • ^ ' ' 

. th3>"" l« | 

>Hs,J«Smdi 
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TAHİR 

•MDAM 
YüHA&mA 

' Turk 
OiflcîSine 

Turk 

SHELL 
malı 
ilâç 

VidkiUer D 

ŞTİ. 

Bereketli ve kaliteli mahsul almak ancak Ekin tarlalanndaki Yabancı 
otları yok etmekle mümkündür. , . , ı L 
Bol ve Kaliteli mahsul almmasma mani olan Yabancı otlardan kurtulmak 
için Ekinlerinizi yabancı ot ilâcı SHELL VIDKILLER O ile ilaçlayınız. 
Shell Vidkiller D ilkbahorda Ekinin kordaşlanması ile Saka (Kamışa) 
kalkması arosmdaki devrede ve yaboncı otların gelişmekte oldukları 
(çiçek açmadan evvelki) devrede kullanılır. 

^ IRAÂT TA 

'I 
I 
ti 

Kimyevî Maddeleri 

K s A M •"" • ' " 

AYDAN ALNAR 
TOPRAĞA VERİLDİ 

ANKARA, Ö>el 
Ünlü soprano Ayhan Aydan'ın 

l^ndrada ölen oğlu Aydan Alnar'-
uı Ankaraya getirilen cenazesi 
dün asrî mezarlıkta toprağa verU-
BiijUr. 

Geçirdjji 5ok yüzünden tedavi 
altında bulundutu evinden doğru 
cenaze törenine gelen Ayhan Ay
dan, Oflunun tabutu omuzlara a-
Imınca kendisini tutamıyarak 
«Yavrum... Evlâdımt diye feı-yad 
•tmlîtir. 

3ex ••yteıt 

Rusya, Tm\dYBYİ ILSSS 
iehdide başladı 

Bilirkişi Heyeti piyes 
lehinde Itarar verdi 

(Butarmb 1 i&d layfada) 
»«natçılar lehinde tezahüratta bu
lunmuşlardır. 

«PİYES OLAYI,, 
MECLİS GELDİ 

ANKARA, Özel 
İstanbul nıUletvekUi Suphi 

Baykam. Şehir Tiyatrosunda oy
nanan bir piyes için aleyhte ya
pılan nıimayiş olayını gündem 
dışı bir konuşına ile dün Mec
lise intikal ettirmiştir 

Baykam konuşmasında özetle: 
«Vatanperver ve milliyetperver 
bir hükümet ve İstanbul'da Sıla 
Yönetim varken kaba kuvvete 
UÎÇ kimsenin cüret etmemesi lâ
zım. Tahmin ederim ki bu çir
kin olayın arkasında Türkiye'de 
anarşi isteyen bir komünistlik 
bulunmaktadır» demiştir. 

(Ba«tarB{t I luei UTİada) . 
duğu en fevkalide haber» diye 
bahsetmiştir. 

DONANMAMIZA YİNE \ 
ALARM VERİLDİ 
İsktnderunda bulunan donanma

mıza gece saat 0.1 de yapacağı bir 
hareket i^in diın Mat 14 de alarm 
verilmiştir 

Bu alarm üzerine, deniz iık«-
lesi yeniden askeri personele dev
redilmiş; Erdek ve Çardak nak
liye gemileri ile donanma emrine 
verilen Kırşehir şilepleri iskeleye 
yanaştırılarak liman sahasında sı
kı emniyet tedbirleri ahnmıstır. 

ARABtJLUCU TASVİP EDİLDİ 

Finlandiyalı diplomat Sakari 
Tuomioja'nın Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri U—Thant tarafın
dan Kıbrıs konusunda arabulucu 
olarak tâyin edilmesinden önce, 
ilgUj devlet ve cemaatlerin fikrinin 
•hnması için yapılan araştırmala
ra, ingiltere. Türkiye ve Yunanis
tan İle Kıbrıs Türk Cemaati Qag-

Gümüşpala, Menderes in 
mollormın satılmaması 
için Gürsel'e başvurmuş 

ANKARA, Ö«»l 
AF. Genel Başkanı Gümüşpala'-

nın önceki gün Cumhurbaşkanı 
Cetnal Gürsel'e yaptığı ve «özel» 
olduğunu ifade ettiği ziyaret sıra
sında. «Adnan Menderes'in haciz 
yolu ile satılmakta olan mallarının 
satışının durdurulması hususunda 
Cumhurbaşkanının yardımını iste
diği» AP üeri gelenleri taralın
dan duyurulmuştur 

Menderee'in avukatı Ertugrul 
Akça'nın da bu maV.satla AP. 
lideri ile beraber çittiğinj söyle
mişlerdir. • 

"Sosyal mesken„leruı 
fartları tesbit edildi 

(B»t*ıalı 1 toel tav*»*») 

O - Çocuksuz aileler için "clr 
oda. mutfak, b^nyo olmak 

üzere 30.50 metre karelik ev yap
tırılabilecek, daha büyüğüne izin 
verilmeyecektir, 

© - Bir çocuklu aile için bir 
uUırm» odası, bir yat»k o-

dası. mutfak v» banyo olmak üzere 
39 metrekarelik ev vaptınluhılçcek-
tlr, 

0 - İkj çocuklu »İle ıruı bir 
salon, bir yatak odası, ban

yo ve mutfak olmak üzere 53.50 
metrekareden büyük ev .vaptın-
lamıvacaktır. 

O — Beş ve daha çok çocuklu 
aileler için bir salon, iki 

yatak odası, mutlak ve banyo ol
mak üzere 63 metrekarelik ev 
yaptırılabilecek. bunun üstünde 
yaptırılacak evler Sosyal mesken 
sayılmıyacak, lüks mesken tarife
sin? lahi tutulacaktır, 

^ ^ — Mesken kredisinden val-
l ^ n ı z sosyal meskenler fayda

lanacaktır. 

Fenerbaiıçe'de mulıaiif 
grup l(uruldu 

<l«st»T«fı • lacl sarf»<)a) 
y^pıUcak tenkidleri h«tırlayacak 
basın İle temas temin edecektir. 
Bu komitenin diğer gârevlerinden 
bir tanesi de idare heyetine, hay
siyet divanına ve murakabe heye
tine alınması düşünülen kişilerle 
görüşmektir 

Koraıte bu konuları inceleyip h» 
zırladıktan sonra nerşembe akşamı 
durumu taraftarlarına açıklayacak
tır. Komite Razi Trak, Hanefi Ulu-
tekin, Sait Canpolat. Faruk İlgaz 
İle konuşmayı ön plâna almıştır. 

Diğer taraftan Faruk İlgaz tek 
liste ile gidilmesi taraftan oldu
ğunu söylemiş, İsmet Uluğ. Müs
lim Bağcıların da «ynı listede yer 
almasını istemiştir. 

Bu durum karşısında Kadıköy 
grub'inun tutumu bugün belli ola
caktır. Kongreye karma bir liste 
İle gidilmesi de kuvvetle muhte-
meldir. 

CKMP ve YTR de 
reformları 
€İ9StmklİYor 

(B»sUı»fı 1 inci tavtad») 
yeniden tahrir yoluna gidilınasi-
nin kabulü halinde» Reform ta
sarılarını desteklemeye karar ver
miştir. 

MECLİSTE GÖRÜŞMELER 

ANKARA, eı»l 
Vergi r»form tasanlai'uıın görü

şülmesine dün Mület Meclisinde 
başlanmıştır. AP. adına tasarıları 
tenkjit eden İzmir Milletvekili İh
san Gürsan «Bunlar l e forn t»s»-
ıısı değil zam ickUfldiı. Memle
keti reform» değil, d«tarn>»tvona 
götürür» demiştir. 

Tasarıları «Vatandaşı ürkütücü, 
antidemokratik. Anayasalım gös
terdiği İstikamete »ykın» bulan 
AP. sözcüsü «Tesirlerinin tahrip
kâr olacağını,, ileri sürmüştür. 
Gürsan tesarı Urdaki bazı nolo-
taları da tenkit ederek «Makeble 
şamil olma hususunun vergi hu
kukuna uymadığmı. vergilerm t-
lân Ve teşhirinin ticari haysiyet ve 
İtibarı zedeleyeceğini» ifade etmiş, 
AP nm plânlı kalkınmaya taraf
tar, fakat plânın tatbikatının mem
leket gerçeklerine u>-madığı ka
naatinde bulunduğunu «övlemıştır. 

CHP Gnjbu adma konuşan İl-
yas Seçkin «Memleketin bugün i-
çinde bulunduğu iktisadi çbzüntü-
d»n kurtulabilmesi İçin vergi re
formuna ihtiyaç bulunduğunda bü
tün partilerin, üniversitenin, ha
smın ittifak ettiğim» belirtmiş ve: 
«Teşhiste hepimle tnutabıkız. T»-
davi usulünde de mutabıku. Rec»-
ieyi d» y»sdık, {»k»t UâcUr »cı-
dır diye »Imırerus. l l ic »cı d» 
olsa »lm»k Msımdır» demiştir. 

YTP, NİN OYU NE 
KIRMIZI, NE BEYAZI 

YTP, adına konuşan Ekrem A!l-
can, kendisinden önce AP ve 
CHP. Grupları adına yapılan ko-
nuşmaları beğenmediğini. YTP. 
Grupunun vergi reform tasarıla
rına ne toptan kırmızı, ne de top
tan bevaz oy vereceğini sadece 
maddel-îre göre oy kullanacağını 
söylemiştir, 

OTURtJM SIRASINDA 
YOKLAMA YAPILMIYACAK 

Meclis otuTumlan açıldıktan 
sonra görüşmeler sırasında voida-
ma yapılmasının istenemeyeceğl 
yolunda Burhan ,\paydın tarafın
dan vertTbn önerge de dünkü otu
rumda bir oy farkla kabul edil
miştir. 

kanı Fazıl KtJÇÜK. müsbet cevap 
vermişlerdir. Makarlos'un da Sa
kari Tuomioja'nın müsbet cevap 
vermesi beklenmektedir 

REHİNELER SERBEST 
BIRAKILDI 
Adada dün Lunuca adlı Turk 

köyimde taraflar arasında yapı
lan anlatma sonunda, Rumlann e-
linde bulunan iki Türk rehinesi l-
le, Türklerin elmdeki yedi Rum 
rehinesi karşılıklı olarak serbest 
bırakılmıştır. 

YÜKSEK MAHKEME BAŞKAMI 
İSTİFA ETTİ 
Kıbrıs yüksek Mahkemesi Bal

kanı Kanadalı hâkim VVilson 1 ni
sandan İtibaren görevini bırakaca-
ğmı Rum Adalet Bakanına dün bir 
mektupla bildirmiştir. 

Wilson mektubunda, Yüksek 
Mahkemenin dört aydanberi faa
liyetini durdurduğunu, bun» rağ
men Rum hâkimlere maaş ödendi
ğini, Türk hâkimlere ödenmediğini, 
bunun ise bir lıaksızlık olduğunu, 
bu haksızlığa tahammül edcmiye-
ceği için istifa ettiğini vazmıstır. 

FİNLANDİYALI DİPLOMAT 
DA KABUL ETTİ 

CENEVRE, (AA) 
Finlandiyalı diplomat Sakari 

Tuonüoja, Kıbrıs buhranına hal 
çaresi bulmak amaciyla kendisi
ne teklif edilen arabuluculuk gö
revini kabul etmiştir. Ancak tâ
yin hususunda resmi ve nihai 
kararın birkaç günden önce a-
çıklanması beklenmemektedir. 

TtJRK ALAYI CİVARINDA 
RUMLAR YI6INAK 
YAPIYORLAR 
Lefkoşedc Rumların Veşıl Hat 

yakınında \ığınak yapmağa devam 
ettikleri tesbit edilmiştir özellik
le Türk Alayı kampının bulundu
ğu Ortaköy vakınmdaki Kaspar-
yan kesiminde Rumlar tarafından 
siper ve mevziler kazılmakta, si
lâh ve mühimmat yığılmaktadır. 

Öldürdüğü Hüsnü 
dün ortaya çıktı 

(Ba»l»r»fı I iscl s»y{»d») 
gu şekilde olmuş. Dün bütün gün 
uyudum. Bu sebeple patronum Ah
met Gürtes'i göremedim. Onlar da 
merak içinde kalmış ve hemen ka
rakola gidip durumu bildirmişler. 
.\ma ben «Kesikbaş cinayeti» nin 
maktulü değilim.» 

ote yandan Hüsnü'nün patronu 
Ahmet Gürses de şunları söyle
miştir: 

«— Dün Hüsnuyü bulamaymea 
meraktan Bldük, Hele gar»t»d» 
kimliği tesbit edü»m»yen bir ka
fa bulunduğunu öğrenince 44eta 
baygınhk geçirdik. Karakola git-
Uk. Kafayı bize gösterdiler. Heye
candan onu Hüsnü'ye beoaattlk. 
Arkadaşlar da aynı çeyi söyledi. 
Olaya el koyan polisler bir saat 
içinde kafanın Hüsnü'ye alt ol
madığını meydana cıkardjjar, V-
radan çok geçmeden Hütnü "!• 
geldi. Bütün gün uyuduğu İçin ıs» 
gelmediğini söyledi. Biz iş ka
pandı zannettik, ama sabah gaze
tede haberi çıkınca hayretler için
de kaldık. Her şeye rağmer»-Hüs
nü'nün bu işin içinde olmadığma 
çok sevindik,» 

Montaj sanayii 
(B»st»ıaiı t inci s»v{»d») 

sene sonra asgarî h^idi bu
lacak, türlü vasıta ve e^yanuı 
belli kısımlarının vıizde 8U ı 
böylece memleketimizde imâl 
olunacaktır. Talimatla dövtz 
tahsisi sistemi de esas.ı bağ
lanmakta, tahsislerin yüzde 
35 i müesseselerinin öz ser
mayeleri, yüzde l.'i i işı-l sa
yılan, yüzde SO si de sağlıya-
cakları dö^lz tatarmtu ile o-
rantıh olarak taksim edilmek
tedir. Öngörülen verli imalSt 
nlsbetine ulaşamıran v«>a »a-
ir «artları yerine ^etirmııscn 
müesseselere par<,a ithsli için 
döviz verilmeyecektir » 

Sanayi Bakanı «Dört sene son
ra otomobilden buzdolabına ka
dar muhtelif 13 parça eşyanın 
yüzde sekseninin vurt içinde 1-
mftl edileceğini» de eçiKiemıştır. 

6 vıi öncelıi iıesilı ceset 
olayı lıâlâ avdınlanaınııiı 

(B>st«r»fı I inci Mvi»4») 
Ua4e. Baldır »d»l»fia(n, 
dlx m»{saUmn »xk» vti-
tüne vamstıâı verden ke'"îl-

mis. Tırn»kl8r 1»mlz. Her İki 
kolda ölü sertHfri v»ı. Adile 
r»a9t nermsl, kakv yok. Cilt 
mebzul kıllı. Sol el İşaret v* 
ert» v»rmakl»Tinm <c VT)ZI*' 
H hslU slmre saruı. Kal v» 
b»e»kl»Tda şiddet ve darv vok. 
Form»! kokmuvor, r»« SO—J5 
»»sı..» 

Avnı gün saat 16,3n ?ıral»n"d» 
Bostancı köprüsü altında vı'ıcudun 
dizlerden kalçaya kadar olan kıs
mı bulunmu? ve tenasül uzvunun 
saJflam ve sünnetli olduğu «ö-vil-
müstü Belrlen bovuna kadar ol«n 
vücudun diğer kısmı da »ynı «ün 
Kmalıada'da bulunmuş ve bunun 
meteoroloji raporuna göre Bostan
cıdan denize atüdığı tasbit edil
mişti. Polis ekipleri önce kaşar
lan, sonra cerrahlan •orev'a 
çekmiş; mezbaha ve mandr?ları 
aramış, fakat bir sonuç elde ede
memişti. Aynı gün Kadıköy Sav". 
lıği cina.̂ •et İçin vayın yssapı 
koymuş ve halk bu cinayetten 
haberdar »dilmemiştl, 

BU İKİNCİ OLAY 
Şimdi yeni hır kesik ceset «lavı 

karşısında polis, ilk olayda c»set 
parçalan paketlenmiş olarak tren
den atılmıştı Bu def» bir taksi
den atıldığı anlaşılıyor, tik cina
yette kesıkb»ş bulunamamie. 
maktulün hüvayet) terbit «dilem'»-
mışti. Gerek ilk cmayette gerek 
bu olayda cesedi bir kasabın vev» 
cerrah doktorun oarçaUdığı tah
min edilmektedir. 

Bati çevrelere göre; bu İta o-
lay tstanbulda altı yıldan beri bir 
insan kasabının dolaştığı ihtimalini 
ortaya ko.vmaktadıv. 

D. B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'DEN 
Şirketimize ait Garzan tanken Mersin'den Haramıdere-

ye akaryakıt götürmekte iken 24/1/1964 tarihinde Anbarlı 
Ada mevkiinde karaya oturmuş ve gemi kaptanbSınca kurtar
ma vardım taısp edilmosj üzerine Denizcilik Bankası Gemi 
Kurtarma İşletmesine ait İmroz gemisi ile Garzan tankeri a-
rafcinda Lloyd s Standard form of SalvagP Agreement İmza
lanmış ve bilânare vaki kurtarma teşebbüsleri ve hamule
nin bir kısmının limbosu neticesinde ;;emi yüzdürülmek su
retiyle emniyet altına alınmıştır, 

İşbu müşterek avarya halini bilcümle ilgililere duyarurur. 

f Basın 440() - 311)9 

fReklâmcıhk 1046) - »136 

"Hacettepe maçı 
tekrarlanamaz,, 

(B«st»r«tı 8 lael •ari»d<l 
maçlarında görev »Uc»k hakemle
rin daha dikkatli davranması ge
rektiğini söylemiş: <Ve idarelerini 
maçı bitirecek şekilde ayarlamaları 
lâzımdır» demiştir. 

Izmirspor kulübü sorumlularm-
dan M, Sipahi olay konusunda şun
ları söylemiştir: Maçın 58, daki
kasında tek golü kazanmıştık. Bu 
arada hakem Haceltepeden iki o-
yuncuyu da saha dışı etmişti, tş-
te o anda tribünlerden bizim oyun 
culara ve yan hakeme şişe, porta
kal ve sandık parçalan atılmaya 
başlanmıştı, Orta hakemi Bagatır 
bu durum karşısında laysmenlerin 
yerini değiştirdi. Hav» bir ara 
normale döndü, fşte o zaman Ha-
ccttapeden bir oyuncu taç çizgisi, 
ne giderek tribünlere bağırdı: «Ne 
duruyorsunuz atışa devam edin,» 
Bu ık^r üzerme tribünlerden yi
ne sghaya aynı şeyler atılmaya 
l)«8İandı. Bunun üzerine müsabaka 
hakemi oyuncularımızın kesin ifa-
dtlerinde de görüleceği gibi «Bu 
maç bitmiştir,» gerekçesiyle oyunu 
tsti! etti Su halde Hacettepe -
tzmirspor macınm tekrarı söz ko
nusu olamar. Eğer federasyon bby 
Ic bir karar verecek olursa bun
dan böyle her mağlûp duruma dü
şen takımın taraftarlan bu yola 
tevessül edecektlr.> 

Çağlayangil'in 
V. Koç'tan 55 bin 
lira aldığı yalanlandı 

(Basleratı 1 İnci ttyud») 
Fıy»tta mutabık kaldık. Paraj.T 

taksitlerle ödeyeceklerdi. Taahhüt 
ettikleri zamanda parayı ödeye
medikleri için »raroızd» ihtilâf 
çıktı. Neticede, paranın bir kısmını 
Bursada kendi mülklerini satarak 
temin ettiler, EHıbeşbin lirası da, 
satılan daireye ipotek konmak 
suretiyle teminat altın» »İmdi. 
Parayı Vehbi Koçun ödediği İd
diası y»nlıştır, 

B, Akdag akrabamdir Bana va
ki sorularında, cevaben satış mua
melesinin bütün safhalanna vakıf 
olduğumu, Çağlayangil'in refikası
nın ödemeyi hangi şartlar altında 
yaptığını yakinen bildiğimi orta
da gizli kapaklı hiçbir durum 
bulunmadığmı açıkça izah etme
me rağmen, böyle mesnetsiz id
diada bulunulmasını üzüntüyle 
karşıladım,» 

»«»««»« s«»tneı»ı»»ıs»ee»»«««»»«ee>»e»»>»»»>>s»ee*< 

I Istanl^ul Sgnayl Otlasından 
t öâUO Sayılı Odalar K%nuııu mucibine* Mart «yi »onuna kv-
1 dar ödenmeyen yıllık aidatın jdinto 50 fulasiyle tsdiyast g«T«k 
i mektedlr. 
t Azamızın zamlı tahsile meydan bırakmamak lızere aidatım 
I Mart ayı sonuna kadar ödemeleri rica olunur. 
i (Basm 3584) - 3Ü86 
?ee««»»e«^ ««•««»•«•»»«•»>ee>»»»>e»»»»« 

Üliö | ; 

V 
Prevantorium • Sanatonum 

Müdür ve Baştabibliğinden 
^ '̂ 

Ih *̂*ı>m 

W,̂ «<;mdakı" 

19M maU yüuıda 300û kilo kuzu eO İhtiyacı var 
'•n bedeli beheı kilo kuzueti 8 liradan 24.000 Itradu 

lû.4,1964 Cuma günü taat I0.;i0 da l̂ apalı zarf usuIu il* 
,.,,. -. kurum bınaimda yapılacak ve {«ıtn»me kurum 

ll,','^ «oriıleccktır, 
X « "^'y» gireceklerin 19«4 yık Hc^ret Odası Belgtti ibraz 
luk,jjı ,̂ '« Ktçkı teminat yatımıaUn Uıımdır, (1800 Ura) 
l»Hl •'•' ?Ji-fUrın eksiltni'-den bir Hat evvel komisyon bajkan 
^ « I h "" •̂*ı '̂ « postada vaki gecikmelerin Kabul edllmtyec 

J^^^f. ıBami; 4213) 3108 

raz 

an 
egı 
İ108 I 

AMASYA ERYATAGl SAT. AL. 

KOMİSYONUNDAN 
UOOt Kilo Koyun Bil ki|wU urila 30 Miti IİI4 t«nhuı4ı ı ı ı t 

U.OO d* alıhacaktıt. Takmlni Badeli U2.I00 tat olup &*(":) Ts-
mlaalı II7S Itndır, TtkUf MıktupUurı Ihal* laatuıdM bir uai ev
vel kabul »dillr. Evsaf ve şartaam* Kanlsyanda gerıilebUlt 

(36 • B8wıı 344») - *»'' 

Tanınması için Itesilc 
başa mokyoj yapıldı 

(B»st»ı»lı I lacl s»vt»d»l 
»ksî ma kadar elde edilen ipuçları
na göre yürütülen ihtimaller 
şunlardır: 

O —Ceset parçalarının aynı 
mmtakava da?ılması kaatihn 

suçu yakın bir vorde işlediğini 
akla getirmektedir, Bu durumda 
cmayeti evinde işleyen kaatil, par
çalan etrafa saçarak cesetten kur
tulmak istemiştir, 
Ç%— Kaaülin kasap veya h»y-
^•'van kesicisi olmssı ihtimali 

kuvvetlidir. 

A - t;in İçinde kaduı par-
^'rnağı bulunman muhtemel

dir. Maktulün temiz ve trâ h ol
ması bu ihtimali kuvveUendirmek-
tedir. 
g l — Ceıedln burun, dudak ve 
^ ^ gözlerinin parçalanması dik

kati çeken noktalardan biridir. 
Mardin'de bazı Yezidilerin kanla
rıyla münasebet kuran kimseleri 
bu «eklide öldürdükleri bilinmek
tedir. 

SINAVLA ELEMAN ALINACAKTIR 
İMAR VE ISKAN BAKANLIĞINDAN 
' Bakanlığımız Pl*nJ»m* ve laa«r G«a»l Müdürlüğü. Volf» 

Plânlam» Dairesi Merkez Te«kıl4tı ve M«rm»ra. Çukurova 
Doğu. Güney - Doğu AJiadolu ve Eğe projelen için aşağıda 
yazılı meslek gruplarından eleman »İmacaktır. 

— Bölge Plâncısı 
— Mimar 
— MUhçndıs 
~ İktisatçı 
— Zlr l̂ tkUsatÇ) 
— Sosyolog 
•— Hukukçu 
— Coğrafyacı 
— Arkeolog 
— Matematikçi 

n. İngilizce. Fransızca ve Almanc» dillerden en «z bv 
bilmek şarttır. 

111 Plânlama Konusunda tecrübesi bulunma ı • l»-bıdir 

rv'. Sınavlar Ankara'd» 26 Mart li»b4 Peışemoe. Istanboj'd» 
t Nisan 19t>4 Pazartesi Adana'da 15 Nisan 1384 Çarşamba 
günleri sabah saat S.30 d* b»«l»y»caktıı 

V İsteklilerin iş ıste'iic Jılekçelerını en gc 
evvel sınav Isomlsyonuna ulaşacak sıekıldc. .\11k41\idd, lîol-
gc Plânlama Dairesine İstanbul'da Marmara Bölge PlânUm» 
Pıoje Fen Kurulu Müdürlüğüne Adanada Çukurova Bolft 
Planlama Proje Fen Kurulu Müdürlüğüne \ermeleri sırttır. 
Daha geç müracaatlar kabu! olunma.vacagı gibi post'adakı 
gecikmelerde dikkate alınmayaoıaktır. 

VT: Sınav kazananların bir göreve tayın cdüıp edliıuemelerj fa
yın mercilerinin takdir v^ karanna bajlıdu 

(Babuı 3947) A,2089 - 'i^i 

Holtonda'don notlor 
iBaıtarstt I inci ııyiadı) 

Ourbat Frankfurtta karjımııa 
,;ılrtı. Çünkü seyahate Türk Hava 
Vollan uçaî r/lo rteviiııı çimiyor
duk, Vabancı dev uçak Amsterdam 
uıtÜDOe dolaştı riolaftı inemedi 
Çocuklardan birisi «Galiba İatan-
bula dönüyoruz» espvialnt ortaya 
•itti. Bizi Brükaelde bıraktılar. 

Bura-ian uzun bir otobüs volcu-
İ4tU ve viHgınıluJıı â mai< için ya
taklara putu fibi atnl«a b(r te-

Boyburt Beykoz Iculübü 

aleyhine 39.000 liroiık 
tazminat dovosı açtı 

(Baıtaratı I tnci uytada) 
ı̂ oıuıe uya»! olmadıfım için ken-
dimi savunamıyorum. Karar ver
dim Beykoz mahkemesinde Uakem 
temmatı altında bütün olaylarm 
içyüzünü açıklıyacalım Mıhkeme. 
ve gelecek hakiki Be\koiluUT d» 
hakikatleri butu» tetenuatlylt 
otıtutctkleıdır.» 

İzmir Belediye Reisliğinden: 
Darülaceze Müdürlüğünün stnehk u,tı.\aLı njaıı: 
1 — (U) kaleni kuru erzak kapalı zarflı eksiltme suretiyle 

satın «Iınacs'''" «'">-- ı.^w.ı. ,-.ı̂ f\,., ı.... , , .. , (emmatı 
(4030) lırad 

i ~ (20txiı Kilo KUZU eti lir duOOı Kilo ıKemıksııı dana atı 
kapalı zarflt eksiltme suretiyle tatm alınacaktır, Muhammtn 
bedeli (33090) lira v« leçlci t«ntnıtı fl72Sı llradi' 

Yukarıda gösttnlcn î ltrin tbaleien 6.4,1M4 pıurtcşi guntt 
saat (1K30' da Encümen balonunda ayrı, ayrı yapılacaktır Şartna
meleri Encümen kaleminde îörüleblllr isteklilerin (2490ı «ayılı 
Kanunun tarilatı dautainda hazırlı>'acaklan teklif nMktupUruu 
ihala funıi engeç saat 115,30) a kadar Encümen Baıkanlılıu ««• 
meleri ilân olunur 

(Saun: 1 - 4«»9 • 40M> - 3UB0 J 

file:///11k41/idd
file:///ermeleri
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^Mİ^^H turgay 
kadro dışı bırakddı 
G.Saray İdare Heyeti takım kaptanlığını Metin'e 
verdi. Durum bugün futbolculara bildirilecek 
g EŞİKTAŞ mağlubiyetinden 
r sonra muhtemel bir çökün
tüyü önlemek için dün akşam, 
futbol takımı teknik sorumlula
rı ile müşterek bir toplantı ya 
pan Galatasaray idare heyeti ilk 
olarak haklarında taraftar vt̂  
kulübe yakın kimselerden rapor 
edilen Turgay'la Metin'in duru
munu görüşmüştür. 

Turgay hakkında verilen ra 
por lehine değildir Oalatasaray-
h sözüne güvenilir eski öir spor
cunun ifadesine göre San-kırmı 
alı takımın kaptanı Turgay, Be

şiktaş maçının hemen bitimin
de kimseden izin almadan oto
mobili ile Ankara'ya gitmiştir. 

Metin'in durumu isp t ...nen 

tersinedir. ŞöhretU futbolcu mağ
lubiyetle nihayetlenen pazar gün 
kü maçın gecesi uyuyamamış, 
ınfrenör Coşkun Ozan ile Naci 

Tarık Ceza 
Heyetine 
verilecek 

Besikta.^ — Galatasaray m a ç ı n 
daki olaylar konusunda saha m ü -
irihidi. saha komiseri, hakem v e 
karsiilasmayı takip eden Merkez 
Hakem Komitesi üyelerinin vere-
ccıcleri raporlar henüz ilRili ı;ı;ı-
k«m]sra gitmemiştir . 

Bu raporları beklorker. 
olayları görenlerin ijahadetj ile 
bazı kararların alınması bahis ko
nuğudur. Hâdlseli maçta herkes 
ta ıa fmdan görüldüğü söylenen ha
kemi sit iştirenier ve Bçşikta^lı fut
bolcu Saıılı.Na Tarık'ın tekme at-
:nası ilk plânda e le almmakta ve 
bu futbolcularm idarî tedbir ka-
rariyle ceza heyet ine sevkedi lece-
ai belirti lmektedir 

Tarık ile eşit L-jlemdc uygulan-
m s s ı beklenen Galatasaraylı ve 
Be-jiktash üç futbolcunun daha bu-
lundtığu .söylenmektedir. 

G. Saray Türkiye 
Basl(et Birinciliğinin 
tarihine itiraz etti 

Türkiye Büsketbol Birinciliğinin 
tarihinin değiştirilmesini kulüpler 
protesto etmişlerdr. Bununla il-
Fili olarak Galatasaray basketbol 
tube kaptanı Süha özgermi şun
ları söylemiştir: 

tEskl Federasyon bue Türkiye 
BirinciliSlnm 6 ile 19 nisan tarih
leri arasında yapılacağını bildirdi. 
Biz d« buna göre çalısnnalarımızı 
tanzim ettik ve 1—3 mayıs tarih
leri »rasmda Belçıkada yapılacak 
olan turnuaya katıhnaya karar 
verdik. 5İJT;dı yani Faik Gö-
kay Federasyonu Türkiye Birinci-
lifinin tarihini 14 nisan - 2 mayı» 
olarak dejıstırdı. Biz haklı olarak 
buna itiraz ediyoruz.» 

DiÜer yandan Süha o^gcrnıi bu
gün Ankaraya giderek durumu 
Devlet Bakanı Mali' nl-
oırcuektir. 

Özkaya'mn evlerine gitmiş ve 
«Ben o golleri nasıl kaçırırım. 
Yüzünüze bakmaya cesaretim 
kalmadı...» şeklindeki sözleriyle 
içini dökerek ağlamıştır. 

Krtesi sabah da. kulübe ilk 
giden futbolcu Metin Oktay ol
muştur 

Bütün bu hususları iyice göz
den geçirip dogrulugıma inanç 
çetiren idare heyeti moralman 
çöktüğü, bundan dolayı «'azifesi 
ni gerektiği gibi yapamadıaı dü
şüncesiyle Turgay'ın bir müddet 

dinlendirilmesi ve takım kap
tanlığının Metin'e verilmesini 
karara almıştır. 

Bundan böyle idarecilerin ifa
delerine göre, millî lig ve Tür 
kiye Kupası .maçlarında Galata
saray kalesini Bülent koruya 
çaktır. Şayet Turgay düzeldiğini 
ispat edecek bir form tutarsa, 
vazifesini vine devralacaktır. 

İdare heyetinin kararı, bugün 
kulüp lokalinde yapılacak an
trenmanda futbolculara duyuru
lacaktır. 

VENt VAZtrCSt -- Metin Oktay'ın son haftalardaki çahjmasını iz
leyen İdarecileri, düzeldiğin» inanıyorlar Mükâfat olarak Metine 
takım kaptanlığını verdiler. (Foto: AK9AM — M. KÜÇÜK) 

îfakem tarafından tatil edilen 
mac için Iz.Sporlular iddia edivor 

" H. Tepe maçı 
tekrarlanamaz,. 

ıınıııı iilü 

S E Ç T İ Ğ İ M İ Z pazar »ünü İzmir-
•por 1—0 galip dununda ik*n, 

sahaya tribünlerden al ıUn «is*, 
portakal ve sandık parçaları vii-
zündan, hakem Ahmcl Bagatır ia -
raiuıdan durdurulan Hacettapa — 
tbınirspor müsabakası spor c s v -
reltrt v» teşkilât Icadcmaleriada 
günün konusu olmakta devam s t -
mektadir. 

Gerekli ı>ik-ıiii yapmak için ha
kem ve saha müş^ahidinin rapor
larını bekleyen Merkez Ceza He
yetinin yanında Federasyon da İç
işleri Bakanlığı v e Sıkı Yönet ime 
başvurarak tedbirlerin arttırıl
masını i.stcmiştiı. Ayrıca Fede-
las-yond.ın bir ilgili bilha.-sa Toto 

(Davamı 7. sayfada) 

NERDE O GÜNLER * - vapıJ"' 
Turgay Seren senelerdir Galatasaray lu ıbo l takımının kaptanlıgı"'^^-^ ^^^. F. Bahçe 

Ankaragücü île oynuyof 
rlu. idarecileri son günlerde o n u n biraz yıprandığına hükmett i l er r e kaptanlık vazifesini *^S 
dişine istirahat vermeyi münas ip gördüler. (Foto: A K S A M — M. ^ 

İstanbul'da da 
F. Köy-A. Ordu 
ile karşılaşıyor 

ANKARA. Özal 
19 Mayıs Stadında bu gece saat 

19.30 da A. Gücü takımı ile Tür
kiye Kupası 4. tur karşılaşmasının 
maçlarından birini oynayacak Fe
nerbahçe, hâlen Cihanpalas'ta 
Kampta bulunmaktadır. Şenol, Bi-
rol ve Özcanın da ordu kaırmııı-
dan gelip takım arkadaşlarına ka
tılması. Sarı — Lacivertli ekibin 
moralini bir hayli yükseltmiştir. 

Tarafların bu geceki muhtemel 
tertipleri şöyledir: 
FENJÎHBAHCE: Hazıra - Özcan, 

ismail — Skref, Özar, Küsavin 
Ogün, Sirol, Şenol, Selim Ay
dın. 

ANKARAGÜCÜ: Aydın — Müm
taz, tsmail — Necdet B. Coş
kun Halim — Hayri Turan; 
Ertan; K. Coşkun; Candan. 

Diğer yandan Mithatpaşa sta
dında da Türkiye kupası ipin 
Feriköy — Altmordu ile saat 
14.30 da karşılaşacaktır. 

Federasyon i(upası 
kur'aları çelciidi 

A N K A R A . Ösel 
Basketbol Federasyonunun 1964 

yılı iç faaliyet programında yer a-
lan «Federasyon Kupası> n m ku
raları çekilmiştir. 

Ankara, İstanbul v e İzmir ol
m a k üzere üç grupta yapılacak 
müsabakalarda y e r alacak takım
lar §11 çekilde beli) o lmuştur: 

Ankara grubunda: Suspor (Ank.) 
PTT. (İst.) Karagücü (Sivas), Göz
tepe (İzmir), 

İstanbul grubunda: İTÜ. (İst.), 
Dz. H. Okulu (İst. Muh. Gücü) 
(Ank.) Karataş (Adana). 

İzmir Grubunda: Karşıyaka 'İz
mir). Galatasaray (İst.) Sekerspor 
(Ank.) . Karagücil (ManisaV 

Federasyon Kupası maçları 3— 
4—5 nisan 1964 tarihlerinde tek 
devrel i l ig usulü i l e oynanacaktır . 
İstanbulda Spor—Sergi Sarayında, 
Ankarada Yenj kapalı salonda. Iz-
mlrde. Kültüı-park salonunda va -
pılacok müsabakalar için gerekli 
hazıri ıklarj başlanmış ve mer
kezde bir organizasyon komite ku
rulmuştur. 

AKgANf 

Spor Haberler Fenerbohçc 
muhalif gr«P 

ereken fe-
Pazar günü yapılması gc ^.^j^ il» 

nerbahçe kongresine "", ,üyor'"'' 
g i tmek fikri hâkim go""" ^^ens"' 
Fakat Kadıköy grubun» g^ç!fl«^ 
bazı üyelerin sandalyaJ'* ^^^^ e-
heves i sakin havayı "' i",dcn "' 
lektriklendlrmiş ve bu *" ^mistir-
muhalif grup meyda"» ^ mu»"' 
Pazartesi aksamı toP'^"^,art ıP^ 
lif grup taraftarları uzun ' „ 1,1' 
lardan sonra kongreye ay' •rtn''' laLutatı auıxLd .».^.-c- - yei»— 
liste ile gidilraesüıe k»"'^ .-vaıı) ',' 
lerdir. Geç vakte kadar o ĝ uP 
den bu konuşmalar sonu' j,,,» 
Orhan Ergüder. Melih "«y^.ndııj 
Kayra. Halit Dermgor, j^y'da» 
Eren, ö n d e r Dai. Bef'k '^^ yifit' 
müteşekki l yedi kişilik ^o j,^^it» 
tim 
muha 

komites i seçmiştir. "^onS''* , 
alefetin programını /_.^(,(J»;, 

FENERBAHÇE — Bugün Ankara'nın 19 Mayıs Stadında Türkiye Kupası 4. tur maçlarından birini 
yapacak Fenerbahçe takımı bundan öne» lig müca lc l e s ine h e p bu tünelden çıkmıştı . (M. Kt)Çt>K) 

Genç Millî Takımımızın uçağı 
sis yüzünden Brüksele inebildi 
Yaım Lüksemburg ile karşılaşacak olan takımımız dün çalıştı 

EGMOND ANN ZEE, Özel 
U OLLANDA'DA yapılacak Dünya Genç Takımlar Şampiyonasına katılmak için, pazartesi günü 

.şehrimizden hareket eden futbol kafilemiz ke.5İf sis yüzüfıden, kendilerine ayrılan Egmond Ann 
Zef'cieki kamp yerine ancak dün sabah saat 04,30da varabilmiştir. Frankfurt'a kadar THY nm bir 
uçağı ile giden kafileyi, buradan Amsterdam'a götürecek olan KLM iki denemeye rağmen kesif sis 

. yüzünden adı .çeçen şehrin hava 

BİR HİKAYEMİZ VAR 

I 'Heyecan ve etiket, İ 
H islâm ÇUPİ i: 
Z HERKES bıyccanlatına bt»ka baıka buyitklukl* •likatUr «nıt«. = 
•• Sanki onlar dcgil da, lakalıiıa bambayaı bi, kafan «açtraa ~ 
~ Hamingwıy haykırıyor , : : 
S .SADECE wiıkynla datil, haytcanUnn da lUJ» ayrıdır.» S 
~ BtLtYORSUNUZ Baıllcta» Galalaaaray maçında İki takım futbol- r 
2 culan tarafından «aha içinda, bir Yani Cami işportacısı gibi ç: 
~ kovalanan hakem Fzltz Helmulh {rideıayak soyla buyurmuf. E* 
: : »ŞAYET tekrar ^ağrırlarsa, Türkiya'y* maç idare atmağa galirim,» ZZ 
~ Btf İkinci dünya savat ında günde İki öğrün t>omba y iyen A l m a n - ^ 
~ y a n ı n gürUltü v e enkaz a l tmdan her fırsatta fil izlenen h e y e - : : 
Zi canı olsa gerek... . Ş-
S BtLtYOSUNUZ Orhan Şeref Apak Hollanda'ya faavnlnn v e F e - H 
Zi deraayoıiBuz -gitti. Ankara f imdi inaansız aadece iakemlel i , - : : 
2 Ama Apak rahat.., — 
: BU. Türkiye'de Federaayon kvnnaam tuifu kurmaktan daha ba- — 
^ tü olduğunu ortaya koyan yatağa utanmif bir hayacanın ~ 
2 rahatbğıdır ^ 
Z BİLtyOSUmiUZ gazoı «ifalar! dunyuıın htr ülkaıinda dudak- = 
~ Urt götürülür. Şlşelar İçmak iflndlr, itmek için dagil,.. 3 
Z MİTHATPAŞA'da futbolcu v hakem ballarına birer •! bomban z 
Z gibi yöaaliilenlarda la«, çoğumuz tavafları gerekirle «kazma ^ 
~ küıak* lo yapan bir mtUatla larlhıal hayacanutıa kunıldadıdı- z. 
Z m iddia «tmaktadirlar. Z 
Z BİLİYORSUNUZ ilgUllar kaılp attılar: «MüMbbiblar cataUndtrı- = 
S iacak.» Z 
Z BU ülkenin heyaeanlarmı yefll yaprak gibi, kanun kitabıma içi- ~ 
Z aa koymak baa... Yaproayuı, yapmayın camm... Çünkti o za- z 
Z man yarll ftıtbelumus la i^r ia i ı kalır. Z 

FUTBOLUN K A N U N U _ Evet evet , futbolun kanunu kariptir. Bakın, me.selâ iju Beşiktaş takımına, 
ö n c e pazar g ü n ü Calatasarayı . dün de bir taraftarın gönderdiği baklavayı yediler, (M. KtJÇtJK) 

Bayburt, Beykoz kulübü aleyhine 
39M0 tirahh tazminal dâvast açh 

Tanımın» spor adamlarımızdan 
Raüit Bayburt Beykoz kulübü aley
h ine 39.000 liralık bir tazminat dâ
vası açmıştır. 

Spor tarihimizin en enteresan 
dâvaları arasında yer alacak bu dâ . 
va Beykoz mahkemes inde görüle
cektir. Bayburt protestoyu kulübe 
yol lamışt ır . Bayburt bu konuda: 

«.Beykoz beni nıenecerl ığe tâyii' 
etmişti . Bu bir hizmet aktidir. Du
rumu federasyona da bildinniçtim 
Her hizmet akti gibi bunun da üc 
reti olması gerekir. Ben kendi üc
retim olarak ayda 2000 lira maa^ 
tan bir \ ı l l ık tutar olarak 'il bir 
Ura isti(s(irıım, A,\'iira ıi;. -'itakı-

y e t primi olarak da 15.000 li ıalık 

'alebim var. Buıılan alacağum tah-
liin eüi.voi'um. Ama alıkemeyı aç
maktaki esas gayem ı^ara değildir. 
Beykozlu idareclle; benim aley-
umde nmhitte olu- olmaz seklide 
!<omi:)Ujo!'.'•, Bana "-ızıfe vermek 
isteyenlere ı ıruı bir kampanya 
açmışlardır, Bcyko? kulübünün 

(Davamı 7. aayiada) 

Hollanda'dan 
notlar 

EGMOND ANN ZEE, Özel 
Gen; millî takım kadrosundaki 

futbolcuların çoğu ilk defa yurt 
dışına çıkıyordu. Memleketimizde 
görmedikleri buluşlara hayranlık
larım gizleyemiyorlaıdı. Meselâ 
Yusuf İle Ender Roma hava ala
nındaki yürüyen nıcıdimılerc şa-
tmp kaldılar. Bindiler, indiler, 
tekrar bindiler, 

Frankufrfta Yavuz uçağa giriş 
kartım kaybetti Önce telâşlandı, 
nihayet E?mond'da Mehmet'in ce
binde buldular. 

Kafüe neçeliydi. Uçak Alpleri 
geçerken ilk korku hissedildi. 
Karla kaplı dağlar insana soğuk 
dus tesiri yapıver. 

(Devamı 7. aayfada) 

alanına inemeyince uçak sporcu
larımızı Brüksel'e götürmüştür. 

Türk takımı kafilesi buradan Eg
mond .Ann' Zee'ye kadar olan 400 
kilometrelik mesafeyi otobüsle 
kat etmiş ve adı geçen yere an
cak dün sabatıa karsı 0 4.30 da 
varabilmiştir 

Dün öğleden sonra hafif bir 
çalışma yapan genç milli takım 
Kadrosu ve \etkilileri Lüksem
burg ve 'i'ugOEİavya ile yapılacak 
karşılaşmalar ifin ümitli olduklan-
III ifade etmiı^lerdir. 

Bernardinı 
Bologna'yı 
rodyo telefoK 
ile idare etti^ 

SELt>«.£^ 
bildiriyor. F L O » * t>' 

italya Futbol Federas>° ^̂ ĵ ĵ » 
rafından 1,5 yıl takım çalıŞĴ ' g^r' 
cezasına çarptırılan * poH" ' 
nardini'nin, geçen pazar ^pıia* 
nm Olimpiyat stadında •'p„jo«' 
Roma — Bologna maçında ^^^^. 
namn saha içindeki ^^^^ .MO -^ 
larına tribünden özel *'''" ycrd*^ 
telefon cihazı ile talimat yet 
iddia edilmiştir. Roma kUl" jie' 
kilileri vasıtası ile Federasy» ^̂ »« 
tilen bu -ddıa, yeter delil ^^ j^ . 
dığı için, şimdiden nasıl ^If 
nuca bağlanacağı keEtinln^^ 
dir. ^ ^ 

»aBBMBaaMBUBBeoooe»****"^ 

Toto'da 12 bilen 
33.400 lire alıyor 

31, hatta «por totosunun kat'l 
değerlendirilmesi dün nihayet len-
mis ve su sonuç alınmıştır: 

12 bilen İ4 kişi 33.400 TL. 
II bllan 3 l l k i | i HS4.S0 TL. 
10 bilan 4IKI0 kigl lUM TL. 

Zürich R. Madrid, 
MTK ise Celtic 
ile karşılaşacak 

AMSTERDAM, A-P-
Avrupa Şampiyon Takımlar «Lig 

Şampiyonları» ve Kupa Galipleri 
Futbol Turnualarının y a n final
leri kuraları çekilmiştir, 

Fikstürc göre şampiyon takım
lar varı f inallerinde F.C. Zürich 
Sea l Madridle v e Bnurssı» Mila-
ııonun İnternasionale takımı ile 
kar,şT|?şafaklardır. , 

Boıırussla ve F.C. Zürich rakip
leriyle ilk maçlarım kendi saha
larında oynayacaklardır . 

Kupa Galipleri Tumuas ın ın yarı 
finalleri .-

Celtic Giasko\v - MTK Buda-
oe.'te 

Olympicıue Lyon — Sporl ing Liz
bon. 

Ya sabır ; 

•
F, BAHÇE Kulübü h°»«, 
lesi için üste haî_ j , 

laıı devam edip 8"!'*^„iarı'' 
s imler sıra sıra ve " . „ji! 
arasında sık sık '•'̂  ^ 
ünlü bir düo var. '«"^/g^ır-
Erdemır. Bu defa i y J^j^^r-
laııılıklaıı söylenir, .^y, 
baiıcenin her kon|tre«i -u 
ledir. evvelâ l isteye <|J^,(,p 
için uğraşılır sonra 
düşünülür. , ,„ 

niera'!,', «Sonra ne olurî» 
nı taşıyanlara da biz 
öğütleriz. Biraz sabır-

Protokol ve 
manken 

sun" 

,ik«»» 

•
Calalanatay - ^"^^, 
maçının prolokol İri*" ^^t 

f i n a l i m bulmuşken *°^'* jjia 
ucu ile baktık, «Klmlar J"* ^̂  
ki...» UıfeBinln içinde bir "* -ı 
manken bizim .ürpri ı"" '^j , 
(Adım v a ı m ı v o r u ı . Cünk" 
karımız celallenir, .! ,, 

ÇUndi diyoruz ki' bu ulj* . 
«Eğlence Bakanlıûı . 1 « ' ^ ' ^ , -
dan, bir m a n k e n orciokol"^^^, 
hil e tmek s e k erken bir 
ramı e lmuyor alt ı ' 
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r 
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Onu ahnamıyan bîr PERTl 
^m 

1 - SABAHlEItN erkenden Mithatpaşa Stadına gelen meraklılar, saatlerce kuyrukta bekle
miş ve bilet alamamışlardır. Ancak karaborsacılar hemen yanlarında rahat rahat: nBekleme-

*̂ n̂ maça» diyerek bilet satmışlardu*. Fotoğrafta, kuyruktakilerle karaborsacılar görülüyor. 
2 "̂  Stadyum maçın başlamasından iki saat önce tamamen dolmuş ve binlerce meraklı dışarda 

''almıştır. Fotoğrafta, demir parmaklıklara tırmanarak sahaya girmek için çare arıyanlar.. 
3 — Geçtiğimiz hafta pazar günü yapılan Beşiktaş • Galatasaray maçında olduğu gibi şim

diye kadar hic bir zaman serbest karaborsa yapılmamıştır. İşte aleni bir satış ânı (görülüyor. 

Koraborsacılar 
yine diledikleri 
gibi çolışıyorlar 

Doğan PÜRSÜN 
Geride bıraktığımız pazar 

günü Mithatpaşa Stadında 
oynanan Beşiktaş • Galata
saray karşılaşmasında, ilgi
lilerin gözleri önünde bilet 
karaborsası yapılmıştır. Ka
raborsacılar, ellerini kolları
nı sallıyarak, biletleri yüzde 
300 farkla satmışlardır. 

Mithatpaşa Stadyomu çevresinde ka
raborsanın önlenmeM için hiçbir tedbir a-
hnmamıg, Belediye Zabıtası memurları da 
yetersiz kalmışlardır. Bu arada, maça gl-
remiyen meraklılar ile karaborsacılar ara
sında münakaşalar çıkmıştır. Karaborsacı
ların satışlarının durdurulması İçin de İl
gililere yapılan şikâyetlerden bir sonuç a-

İmamamıştır. 
Mithatpaşa Stadyo

mu, ilâve tribünleriniB 
de tamamlanmasına 
ragnıen, maçın başla
masından iki saat ön
ce tamamen dolmuş
tur... Bu yüzden de. 
binlerce meraldi sta
dın dışında kalmıştır. 
Stadyomun karşısm-
daki ağaçlara ve su 
kulesine tırmananlar 
yanında birkaç bin se
yirci de karşılaşmayı 
tepelerden seyretmiş
lerdir. 

Stadyum UgUUeri. 
büyük maçlarda Mit
hatpaşa Stadının ihti
yacı karşılayamadığı
nı, bu yüzden bilet ka
raborsası yapıldıfeu" 
söylemişlerdir. Maçın 
bitiminden sonra da 
halk, vâsıta sıkıntısı 
çekmekte ve iızun bir 
süre Dolmabahçe'de 
beklemektedirler. 

Önümüzdeki günler
de yapılacak maçlar
da, bilet karaborsası
nın Önlenmesi için gf-
rekll tedbirlerin alın
ması istenmektedir. 

Fotoğraflar; 
Ahmet YtîKSEL 
Aydın tJNSAL 

SEL 

1 - Beşiktaş • Galatasaray maçında emniyet tedbir
leri de alınmamıştır. Bilhassa küçük yaşUkl çocuklar 

hayatlarını tehlikeye atarak, yüksek ağaçlara tırman
mış ve karşılaşmayı oradan takip etmişlerdir, 
2 — IVIithatpaşa Stadyumunun aydınlatma pilonlan 

bu maçta da tribünlere geçme vasıtası olarak kullanıl
mıştır. Pilonların alt kısmı sacI kaplandıjh halde, jenç-
ler üst kısımlara turmanarak stadyuma atlamışlardır. 

J —KARABORSA bilet satanlar arasında düifun Cİ« 
yimli birçok kişilere rastlanmıştır. Kulüplere verilen 

biletlerin karaborsaya sürüldüğü tahmin edihnektedir. 
«,Ve 22,5 liralık numarah bilet tam 50 Uraya satılmıştır. 
2 — Tatil günlerinde le^le bir maç seyretmeye re-

lenler karaborsacüann eline düşmekten kurtulama-
maktadır. Bu arada bazı kulüplerin tanınmış taraftar
ları da maalesef karaborsa yaparken görülmüştür. 



U y < * > V> 
A I M » 

iMîiMpiiİJİM^^^^^İİİ^ffl 
fe:^^!^î^;v^^^•?:?^:':;i^;:•x^^ 

Eski devletler hakkında 
bilginizi ölçmek ister misiniz? 

Bvrunku devletler haklun-
da ftlldiklerimiz eski devlet
lere ntearan muhakkak ki 
çok fazladır. Eski devletleri 
ancak tarih yolu ile öğrene-
tıiliyoruz. Bu devletler bugün-
feUlerden çok farklı bir sekil
ip düşünmüşler, inanmışlar 
re yaşamıçlardır. İşte bu es
ki devletler hakkında bildik
lerinizi ölçmek isterseniz a-
şagıdaki sorular size rehber-
}'^ edecektir-

1 — Çok kısa bir ara ile 
IRAK ve IMISîR'da hüküm 
süren hanedan hanrisidîr? 

a, Abbasiler, b. Emeviler. 
c Süryaniler 

Z — Mısırlıların Ra (Re) 
adıyla tapındıkları en bu
ruk tanrıiarıoın ismini bi
liyor musunuz? 

3 — Ararlar nerede ya-
)BmL«!İardır7 

a. Doğu Anadolu, b. Or
ta Avrupa, c Suriye'nin 
batısında. 

1 — Tunan Mitolojisine 
töre yeryüıtinde ya^ıamı; 
İlan ilk kadının iaml ne-
llr? 

5 - . Pön Sava«larmda 
Anibal'ı maflâp eden R« 
malı kumandanın ismi ne 
dir" 

a Afustos, b. Seear, e. 
SCİDİO. 

6 — Yunanlılar buffün 
kullandıkları alfabeyi han-
rf milletten tlmı^lardır? 

a. Fenikeliler, b. Lidyalı-
'ar, c. Priffyalılar. 

7 — Tarihe geçmiş han-
Iti ünlü kumandanın me
zarı Gebze'dedir? 

f — Bağdat'ın meşhur 
Asma Bahçeleri hansi Me
like için yapılmıştır? 

a. Belkıs, b. Kleopatra, 
c. Semiramis. 

9 ~ Tarihte ilk yazılı 
kanunları yapan hanfl 
BabU hükümdarıdır? 

10 . Savaşta askerlerin 
yı\v krişleri eskidikçe ka
dınların saçlannı keserek 
klHt yapan devlet hanrl-
tidir? 

a. Kartteaiılar. b. Mt" 
•donyalüar, c. Persler. 

(Cevabı 8. »ütundaî 

1**^^*^** " ^^"*"^ -̂*^***"*-*"''--'-̂ '̂ r-r-rv-r-rv-ı~r>-ır>nrv ı̂'ıı~ır̂ nrxrKınfi~Lrı~r~ınııTv^or¥~ırv^ MMV̂  

: ^ 

llirMria* b « -
i»mez görû-
n«n bu iki T«-
iimAe 7 len-
zeyen husus 
var. Bunları 

bi4l«ras<uanu 
sekizinci sütu
na bakın)? 

BEKZETME 
QENEL çizgilerini önceden ver

diğimiz «Sual-Cevap» oyun
larından biridir. Bu oyunl^nn 
şenel kültür sahibi ve aynı se
viyede kinıselpr arasında' oynan
ması s»rttır. 

Benzetme oyununun esasmı> 
kimli»! atanan kişiyi, benzetme
lerden ve özelliklerinden fayda-
lanaraK bulmtk teşkil eder. Bü
tün sualler «Eğer..» diye baş
lar, «.. olsaydı?» diye biter. Ne 
kadar çe.'jitli özellikler yoluyla 
aranırsa, konuya o kadar çabuk 
yaklaşılır 

Ancak, üergekleriu benzetme 
olmadığı unutulmamalıdır Me
selâ Atatürk tutulmussa: «Eğer 
bu bir devir olsaydı?» sualine. 
«Cumhuriyetimizin kuruluş dev
ri !» diye cevap vermek bitidir, 
çünkü bu benzetme değil gerçek
tir. Tutulan Halide Ertip'in; Han
dan isimli romanının kahrama-
mysa, «Eğer bu bir sıfat olsay-
dlV>/ sualine «Gülen» diyp i'evap 
vermek hatadır, çünkü gülen, 
Handan'in gerçek anlamıdır; bir 
benzetme değil. 

Bir misâl ile oyunu daha ra
hat anlatabiliriz. Baslarken, fas
la uzatmamak için, tutulanın ge^ 
çek bir msan olduğunun ve öl- * » * * * # — — 
mü.ş bulunduğunun, önceki so
rularla anlaşıldığını kabul ve de-

va^ e4*Ura. 
— üger oır san'ât olsıydıî 
— Kuyumculuk! 
— Eğer bir devir olsaydıî 
— Gşçmıs zaman! 
— Eier nayvan olsaydı? 
— Pil! 
— Egeı 3ir içki olsaydı? 
— Rakı! 
— Bir renk olsaydı? 
— Mavi! 
— Eğer bir şehir olsaydı? 
— İstanbul! 
— E5er oır kadın olsaydı? 
— Canan! 
— Eâer bir yapı olsaydı? 
— Süleymaniye camiî! 
— Oturulacak bir yer o'saydiı 
— Otel! 
— Eğer bu çiçek olsaydı? 
— Dokunma bana küserim sa

na! 
— Efeer bir ağaç olsaydı? 

— - guıaı ! 
— ESer bir mesjek olsaydı? 
— Tanh hocası! 
— E^er mobilya olsaydı? 
— Divan! 
— Eğer taşıt aracı olsaydı? 
— Saltanat kayığı! 
— Eîeı bir devlet olsaydı? 
— Osmanlı İmparatorluğu! 
— Eğer bi: asır olsaydı? 
— Onaltmcı asi)! 
— Giyim i'şyası olsaydı' 
— Kaftan! 
— Bir zaaf olsaydı? 
— Oburiuk! 
— Bir fazilet olsaydı? 
— Vatan sevgisi! 
Tutulanm kim olduğunu an

lamak isterseniz 8 intı sütuna 
bakınız. Beiîenmediyseniz, siz su
allere daha yerinde ve esprili ben
zetmelerle cevap vpım*""i ript̂ e-
yiniz. (Cevabı 8. sütunda) 
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Göz aldanması 
1 — Bil iki dikey bat düz mü yoksa ejik mi? 

t - Burada yaslı olsn ismi ekuysbiliyer m«-
ıui)iu? 

t — Ksiın çizgi ince $ix(iler kadar uzun mu? 
(Cevabı S. sUtunds) 

Selâmlık) 
Afle bttfçesf 

Sinema ve Tiyatro BÖYÜH 
Bufunkü bulmacada yer alan 

kelimelerin arasına sinema T« 
tiyatro ile ileili kelimeler de y«r-
Ieştirilmi:;tir. Normal çözüm sü
resi 28 dakika olan bulmacayı bu 
•öre içinde çözerseniz notunuz l i-
yi». bu sürenin altına inenenis 
<'pekiyi» demektir. 

Soldan sağa : 
I — Bir tiyatronun. «İni»! olan akt-

ri«tımı^n soyadı, Soyadı Ksreıtıci olan 
film yılâumm adı, au. ̂  — Bu tiyat
ro mevsiminin ba|in4« Slen Şshır Tl-
^»tre»u komedyenlennden bııınin adı. 
Bir harfin okunuju, izmir'in ilçelerinden. 
Kuzey Anadoludakı sıra dağların doğu
daki adı. 3 — Anadolu'da bir ova, Mo
bilyacılıkta kullanılan bir yg«v, Yaban
cı Ur («s v* dans yıldızı. Tersj hicap. 
K — Bir erhek adı. Tersi bir harfin o-
kunu^u. Yitik. Yemek 5 - Tiyatro çe-
vlrilerıylc tanınan bir mütercimimizin 
adı. Telefonda cok söylenir. Bir renk, 
l'lyatroların makyaj odalarında mutlaka 
bulunur 6 — Kum falı. Mitoloji^» bir 
tanrı, Olyaılerl düzlttan alet. 7 _ «ir 
t;«r«t. Su, Bir tatlı. Dede. t - Hatıra
ları tiyatro t»tr\ halin* de cetirılen kız. 
Ayırma, Tan) malzemelerinden. B — 
Tam ayı yuvası öyl» mt anlamına 
kullanılır. Adı Biraen olan bir film yıl
dızımızın »oyadı. lo - Kalın vün do
kuma. Tarai bir hayvan Yemek. Bir 
nota. 11 — Bir pro«ram takdimcisi A-
nanevı Türk çorbası l i - Brezilyanın 
merkezi. Terıı cok olmayan Para tor-
btii. Zaman psrçssı. Su yolu. l î ~ tp-
tliıJ, Teni bir hsyvsn, tllve, t»t«nbul'« 
«!• Hlml» oUn vıbsncı bir kıdu) W' 
bcı. 14 - Vüc» S«ç keıen Z«vk du-
y«i). 13 — Beyaz perdemizin lilnlerin-
den. 16 — Lokanta, Kale duvarı, »ir film 
«irkstlmjıin adı. 17 - Yemin Bir renk, 
TJkıJnme, Girinti deniz. 18 _ Tem bir 
•mir, Pltllk, n r «rkek adı. Geri verme. 
•İr harfin okunuşu, 19 — Onlu Türk dt-
nJeeflerlBdsn, Vazıklam», Bir renk. M —. 
Vtldızlann «uHanı, Bir dansın adının ya-
rıtı, A ^ ı , Uyfarca davranmamak. 

Yukarıdan aşağı : 
I ^ TUtıl blı hırvuı, ftlıü dttiiH 

yiHfOtfU kııunifuı •«ı. } ^ Seauna bir 
harf sklsniTM bir çsfit fal, Btedsnblrs, 
Teni askı bU uz. Tsiit «itlıi, 3 ̂  TSV-
flk mrei'faı svi, Tekstil i«ç!ıi • i|! ys-
Mtf, Beauns bir harf eklsnirıs »ski Mst-
M . 4 — Tan) kaba, Tazs ysınif. Bir s-
y i m s a n « , İlr emir, s - HayTanlsrıs 
rsdUdsrUdan. Bir han*" Bniasa, Ts-
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giden, üstelik evin idarjs : ^g^. burusunu 
sml suçleştıren bu hile : ^ , 

başka güneş ışınlarının tah-

: bir metroyla, perdenizin eni 
; İki metro olacak. Penccreni-
; zin boyu bir metroyla, per-
= denizin boyu en az 1-25 ola-
E cak. Bu ölçüler dikilmiş bit-
z miş ölçülerdir. 
r Çekmesi muhteftıel kumaş-

^ ^ L T I senedir evliyim, Tarık Bay, Bugüne kadar ko- : jardan perde yaparsanız, 
samla aramızda, para yüzünden en küçük bir E mutlaka dikmeden evvel ku-

munaka«a bile olmadı. O, ayba«mda bütün maa«ım ba- = ^a-v ıslatın. Çekip kısalan 
na verir, harçlığını da benden alırdı. Beu de kalanı, E perdeler çok çirkin görünü-
koklıya koklıya sarf ederdim. \ y^^ 

Ama iki yadır, kocanı aylığun bana getirmez oldu E Yıkanıp ütülenmiş Amerl-
Sçrmıya davranmca, müthiş öfkeleniyor. Her E kan bezi ile perdelerinizi as-

sabah, elime üç-Deş lira E tarlamamzı bilhassa tavsiye 
tutuşturuyor. Çok gücüme E ederiz. Bu, kumaşın tok ve 

sağlamaktan 
siz ne dersiniz? Eşe dosta _ 
danışılacak mevzu değil, \ ribatına karşı da perdeierini-
Dert ortağım olan anneme : zj korur. Size verdiğimiz mo-
bile açmak istemiyorum. E 
tşte size sordum.» E 

Rezzan f Ankara) E 
"pEŞEKKİ/R ederim Rez«on E 

hanım, bana rta hu bahse, E 
Mr kere daha dönmek imkânınt z 
vermiş oldunuz. Daha önce j/aa- E 
mif- hanımlara, kocanızdan di- I 
lenir gibi bölük pörçük para al- Z 'Sğ 
mtya ran olmayınız, demiştim. E *|, 

Koconıeı« niçin tavır değiştir- E "̂  
diğini. kabul edersime ki uzak- E ' 
tan tahmin mümkün değil. Hem. ; 
doğru da değil. Sizi yamltabili- Z 
rim. İsterseniz biz meseleyi bü- : 
tUnüyle ele alalım. z 

Türk ailesinde yaygın iki u- z 
sul olduğu anlatılıyor. Ya aylık z { 
kocanın cebinde duruyor, va rta E • 
ilk günden itibaren kadına ve- E { 
rümış oluyor Böyleyse, bazen ; | 
kadın, bazen de erkek, evin na- ; { 
ati idare edildiğiyle, paranın ye- Z '. 
tıp yeimediğiyle artık meşgul S 1 
nimaya lüzunt yok sanıyor ue i { 
hatd da işte buradan bashyor E i 
.Mesele, paranın kimde olacağını ; | 
tâyinden önce. bu kadar parayla Z , 
fttr ayın nasıl geçirileceği huşu- z ! 
sunu. karukoca basba^a verip- : t 
hirlıkt" ı-nrfirtnftırmaktn z \ 

Tabii bunun İÇ'n iaha önce, : 1 
gene htzie i'cct/moj/on hir jej/i • } 
yapmak ve bir aile butçai iü-1» 
tenlmek lânm. Belli bir 0lrle,! | 
belli bir kayat yalanır. Devtku- Z ( 
fu gibi bam kuma gömmek, ya- Z } 
mayı büı/titmekten başka bir i ( 

jf.JER türlü kumaştan perde yapabilirsiniz, yeter ki oda
sına ve penceresine uygun olsun. Çizgili kadifeden, bir 

yüzü düz desenli pazenden, çözme çarşaf yapılan bezden 
puanlı, küçük çiçekli basmadan, her türlü ekose kumaştan, 
büyük desenli döşemeliklerden vs. vs... 
P e n c e r e n i z i n eni, deUeri dikkatle gözden geçi-

ı«qv - it loeo Î İ i î ? •!»"'! 
- n »»I ••»•« ••<^'^, « 4«2 

«av *u*l •"'«11 " ' 

AOAUÔ J ii^i»*) •Ti ' f j ^ - 1 

•m- jogisa 

•« v̂ - « :?v/»D '̂i, %»% 
& 

rin, bunlar insanın kendi e-
vindeki pencereler hakkında, 
başka fikirlerin doğmasına 
yol açar. Gördüğünüz gibi, 
bu biçim perdeleri kendinizin 
dikmesi bile mümkündür, U-
nutmaym ki bir evi ev yapan 
ba.5İıca unsurlardan biri per-
dçi.çrlnizdir. 
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ssiı pik: I — Bir uzvunuz, Su, El deflsıa-
aıi|. 7 — Bir «mil, öaamlt dereceda «İma-
raa. Beyhude, Akcigır, I — Beylucs, 0-
|«1, riııla, Bir reusmımızm adı, Vaıift. > 
— Gsalflik, İlgi, Dtmiryolunun alttns ko
nin tahtslır 10 - Bir uıvumuı, Mutfık 
•/•(larındın, Ywbıt gsttrms, İl - Kıtı» 
dtiblilcılırımıtdın birinin toyidı, Bir ki-
dm Idı, Yuvl Amerikalı «iki ünlü skirlıl-
Isrdsn blriain adı, 12 - Bssı anlarulı kim-
ttlsr onu KlyKmaden lablebiyi anUrlar Bir 
çsılt çiçeklik, Dsft. 13 - tki dsfa svttnlp 
heısnsn bir ilim aktrlıtimiıln »eyadı, Bir 
ıss vs film yılduımızm teysdı, Yegâat, Kt-
•bn hayvuılsrının kııımlırındın, Tttıi bir 

harita •kunufu, U — İıiaabul'un Anado
lu yıksıındakt tapalardan, Ticaret malı. Bir 
persambar. 11 — Bir kompaıitorumüıün 
>er«dı. Evlenmemiş dtUkanh, Bir yapı tü
rü- U — Tanmmış garatscUarünlıden biri
nin loyıdı. Bir ksdın «di, Mukâlıl. 17 -
Bayındır, Bir ıktdrumüıün loyadı, Yinır-
dıfdan çılnn. Bir yııanmıııa adı- II - Bir 
renk Eski mili! «ittin bskanlırımıtdsn bi
rinin soysdı, Blf srksk sdı, Bağtstams. 19 
-' Bir rsklim ıpiksrimitln loysdı, Mıddi «ı-
kuıtı ıçlnds olsn, Zsvklenmı. :o - Asksr-
lıkta bir nitbs, Tetıl Isın, bnlij bir illosoi, 
Akıl 

(Çözümü cevaplar sütununda) 
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NASIL PİŞİRİLİR 

HALltm Bir Ûncfa UM yttı - 5 bsrdsk dolusu u» ^ 4 yu
murta - BIT Issrdık *u - Bir bardak zsytınyafı - 1 kilo toz 
seker - Varun ünjon » Vanilya. 

nelio' vermemiştir. : İ B**'..'""''^*'' '"^" "aynatuı .cine bir tutam tuz »Un, yafı koyun, 
Bfr punduna getirip, mademki E o«*r/'âf«,n?"H IT.' "^T " '̂u* '"*""", *̂, ""•''"•O»" k«ri|tırın 

..i^„ii ««,« ««X. J l c . M «««) ' • °'='«'" •'**''" hafifletin, «km«k hamuru katılımına ««lince.ve ksdai' 
simdi para onda, meselâ no«l ; ; pi^rın. Sonr, indirip solumaya bırakın. Sojuyan hamura dört vu-
olup da idare edebildiğinden ba- - | murta kınp adamakıllı yojurun. Küçük ,vuvarlaklara ayırıp bunları 
hisle koKantm, bir aile bütçesi Z | eliniıde parmak biçimine getirin 
tamimine ras.ı ediniz Bu .ilsin i • 

Tere.vajını kızdııııı. Tavajı aal-
lı,varak hamurları kızartın, iyice 
i.ilzerek çıkartın ve hemen sojuk 
(«tlınm içine atın, tklnc) lav» ki-

BiZIM KÜÇUKSIRIARIMIZ 
m Gt5t}OS çştal, bıç«kl«n»i»ı tşmiıl^mek için. kuru f t» '^" ' î , J^ 
• lad'Sıruz 'au içinde bir müddet burakm, sonra "vıin jf*^, 
kkat'*dw, bazı bıçakların saplan tutkaUa yspıştu-ılmıstır.'««^AT' 
I tutkal erir. • »uijlarm yalnız bıçak' kııaninı »uya »okmak ^.'^\^. 

I HAŞLANMIŞ patates «uvund» da gatal-bıçak parlatmfK "^ 
kündür. 

KARARMIŞ alüminyum kablar. kola ıl« ovularak tamiz'*""^ 

feS'" 

•
İçice konup da "'"'̂ ^^jf'*' 
dsklan kırmıdsn «'"^'^/M' 

Cin «Ittski bardafı sicsk »"JJ fi 
tu-mık. üsttıkint i* »<?»̂  
koyn^tk m^t. 

Bugünün^ 
yemekleri ̂  

ö(WJ: - SİS kebabı 'P»'^'S,fl#' 
zartoı»*!), yes*l saUta. "»T 
parmağı. ^^ 

.\KSAM - TsUr ççrbsu. J** ' 
kebabı. Hanım parmafi-

müşterek hir derdinUdir Şahsi ; j 
açinca, aktınnı ve idarecilik ka • I 
htliı/etlerini birleştirmekten ha-s- • I 
ka çâreniz olmadıOı flörülecektiı Z j 

Bütçe tanzim edildıktfn sonrn. ; j 
para sizde dunmış' koranf.dn : j 
dutmus fatketmivccek. zitep o : i 
da fcısa zamanda schp.hin: anlı i | 
yamadtğtnıg inadından va^ğeçe- ; j 
ceJc^r Banı sorarsanız, hattâ S ı 
çokt'!" pişman olmustvr ama i \ 

3 • 
mı^* '.rkfkhk olduŞu Içtr. An- »i 
/aiM"'- vat i I 

I • • ' 

LÜGATÇE 
ÇÖMÇE - A | | ç kepçe 
ÇÖMLEK - Toprık twcM«. ^ d ' 
ÇÖMLEK KEBABI - CUveç d»nll«n c4ml«k v4ni toprak '•'"'' 

hususi bir şekilde ohlrilen bir nevj ktbap tarifi**' 
Tstlıv, hazırUmak icIn blı kilo çoPLüNMEK - fŞuııdsn bundan hirsr usrç» vijırek açlık «'•* geV-

ÇoflEK - Undm yapılan, ( t yağlı, bazen f̂ ekerli ve yuınui't»" 

annc iM kidir tstlıds birikin 
•onra tabaca »İm. 

toz ;ek;i'l. 4 bardgk sudı koyu-
lasmcaya kıdar kaynatmak, lonra 
vamlvavı tçine koymak v« yırun 
Mmıjo »ıkiD on dakik? daha k«r-
ıntmık llzımdır. 

rel; yiycceklcı-. ırlD' 
ÇOREK OTU - DüjUn çiçeifimUerden hır bitki Bunun sus*»" ^ ^r 

»indeki »lyah tohumu bszı «orak ve böreklerin Üzerin» "'JŜ '̂  
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O r h o n flrıbııriiiı'ncı g 6 r 0 % ANADOLU'DAKI MILYONLARCA INSAN SINEMA 
İLb AYDINLATILABİLİR. ÇÜNKÜ SİNEMANIN HALK ÜZERİNDE İNANDIRICI, İKNA EDİCİ KUVVETİ VAR 

«Devlet sinema ile yalundan ilgilenmeli » 

Senelerin aktörü Orhon Anburnu sinemanın 
hakikî şekli ile kullanıldığına inanmıyor... 

Bir Zamanların aranılan aktörü Orhon Anbuına yıllar anc« çevirdiği bir filmde söriUüjor 

Enrico Macias, Pariste 
biiyiik başarı kazandı 
^l^$tiriiıeciler şantörün artık Trenet 
'^^novour, Becaued gibi ünlü şarkıalar 
^'(^sındosûyıınıcisı gerektiğir^i belirtti 

BİRKAÇ 
büyük 

''^fidısitıl 
'•''•'niştir. 

ay önce İstanbul'a gelerek verdiği konserlerle 
başarı kazanan Enrico Macias, Paris'in en önem-

holü sayılan Olympia'da verdiği son konserle, 
Fransız müzikseverlerine kesin olsrak kabul «t-

Amacma ulaştı 
Pranga'da yıllardır şöhret yşp-

tıgı halde, birinci sınıf şarkıcı
lar arasına hiçbir zaman geçe
memiş olan ve son bir yıl içinde 
Yakın noğu'da yaptığı turneler 
sonunda Paris'te bir çeşit kuv
vet göslerısi yapmak niyetinde 
olan Ennco Macias. Olympıa'da-
kı son konseriylf, umacına ulaş
mıştır. 

«Memlekelimi 
terkettim» 

Enrico Macıas'ın l«nii9rinde 
en fazla ilgi çeken taraflardan 
biri. aslen Cezayirli olan yüzler
ce gencin, konıer salonunu dol
durması le Macias lehinde çıl
gınca tezahüratda bulunması ol
muştur. Bilindiği gibi, Enrtco 
Macıa.s aslen Cezayirlidir ve en 
tanınmış şarkılarında artık bir 
daha dönemiyeceği bu ülkeye 
karşı duyduğu özlem; dile getir
miştir. Maçias'm en fazla sevi
len şarkısının adı .«Memleketimi 
Terkettirtrı Ait. 

Kabul ettirdi 
Miızik hayatına atılmadan ön

ce öğretmenlik yapan ve çok gü-
îel gitar çalan Enrico Maclıt, 
Olympia'da. «Porij. beni kolları
na aliım ve ı^Rhon Adom adlı 
yeni şarkılarını da söylemiştir. 
Macias'ın konserinden sonra, çe
şitli Fransa gazetelerinde çıkan 
pleştirme yazılannda, genç şar
kıcının, Aznavour, Trenet ve Be-
caud gibi ünlü şarkıcılor arasm-
da sayılması gerektiği belirtil
miştir. 

Macias: Fransızlar 
kabul etti 

kı.v metini 

gAÇLARINA iyiden iyiye kır 
düşen adam alnında biri

ken ter damlacıklarını sildi 
•cTürk sineması mı?» dedi 
Tıllardan beri ümitle yaşadı
ğım, emek verdiğim dünya 
galiba bir hiç.» Konuştuğu
muz, Türkiye'nin bir beldesi
ni soy ismi olarak kullanan 
Orhon Anburnu idi. Sinema
nın, «Yüzbaşı Tahsin'i», İs
tiklâl Harbini beyaz perdede 
canlandıran aktördü. 

On yıl önce Türk sineması ak 
törlere büyük ölçüde par? öde
memişti. Az kazanca rağmen Or
hon Anburnu. kazandıŞı parayı 
sinemada kullanmaya karar ver
mişti. Almanya, Fransa ve İtal
ya'ya gitti. P'lm stüdyolarını 
gezdi. Dünya sinemasındaki iler-
İpmeler ile ilgilendi. 

Bugün, Beyoglu'nda bir handa 
kurduSu frim şirketinde gönlün
de yaşattığı filmleri çevirme çar 
basında. Orhon Anburnu, tekrar 
terini sildi 

«Sinemaıımın bugünkü gidişi
ni beğeniuor musunuz?}) diye so^ 
duk. Yine ter basmıştı Anbu^ 
nu'na Sıkıntı içinde kıvranan biı 
msan hüviyetinde idi: 

«Çofc 02 gücüm kaldı, direni
yorum, ne kadar daha dayanı-
rtm. hilmemn dedi ve sözlerine 
şöyle devam etti: 

fiSinema. bir memlekette ne
lere kaadir değildir. Hele bizim 
toplumumuzda ne kadar olum
lu işler yapılır Turdun dertle
ri halledilir. Kan dâvası top
rak dAvast. ormanların korun
ması, devrimler, eğitim ve tu
rizm dâvalarını sinema ele a-
lamaz mı? .ima nerede, sine
manın her yanı bağlanmış, bu 
konulara dokunulamıyor^i) 

Orhon Anbumu'dan bir 
şiir-

Buruk Dünya 
Getirmek lâetm seni 
Hey bafiboeiik hürriyet 

getirmek 
Tutup saçlarından sürümek 

idstm 
Kabına götüne bakmadan 
Ayağım yere bastırmadan 
Kaçırmak lâzım. 

Neden cıva gibisin hürriyet 
Neden bu utanmazlığın 
Neden aşifteler gibisin 
Senin için ölür bu 

memleket 
Dönüp bakmazsın 
Tu Allah kahretsin. 

Orhon ARIBÜBNU 

Anburnu, Türk sinemasuıuı. 
Türk toplumunun konularına e-
gildigi an kişUiğini bulacağını 
söylemektedir. Türk sinemasımn, 
aktör, rejisör, senarist, prodük
tör ve şair adamı Orhon Anbur
nu, ümitsizdi. Ona göre, Türk 
ün akü gözündeydi, Türk, ancak 
görünce inanırdı. Devlet, sinema 
ile yakından ilgilenmeli, toplu
mun kalkınmasım sağhyacak ko 
nularda filmler çevrilmesini sag-
lamahydı. Anadolu'daki milyon 
larca cahil kütle, sinema yolu 
ile aydmlatılabilirdi. Çünkü sı 
nemanın halk üzerinde inandı 
rıcı, ikna edici bir kuvveti vardı. 

Orhon Anburnu ile daha çok 
•şeyler konuştuk. Ancak umu* 
•suKiıı, sinemayı seven kişi ola 
rak Türkiye'de sinemanın hakık' 
şekli İle kullanılmadığına inanı 
yordu. 

^**»****»**'' • • . < • • • • • • . « « • « » » » • . . . • • » • » « • • < 

«»İlli şHkıcmın iki yeni 
Pai'MM çok beğenildi 

ARKA 

«Seyoiıat 

ınsonı 

Orhon Anburnu: Hem aktör, hem rejisör, hem senarist, hem 
prodüktör ve hem de şair 

Othon Arıbnrnu arkadaşımız Doğan 

niCLEHAN Baban, Balılçe&ır 
Ordu Donatım Okulunda 

yedek subayların diploma tö-
reninde bulundu. Bir ay önce 
okulda öğrencilerle birlikte bir 
piyeste oynıyan Baban'ı okul 
idarecileri bu kere de diploma 
törenine davet etmişlerdi. Film 
yıldızı, Balıkesir'den de Bursa'-
j-B geçti: Baban: «Seyahat İn

sanı (.ok dinlendiriyor, bundan 
sonra sık sık böyle geziler ya
pacağım.» diyor. 

Evlenmeyi 
düfünmüyor 

>ITE$ BScefi Talçın. e?i 
ses sanatkân Nurimsa 

ToksHz'den aj-nldıMan sonra 
«yeni bir izdivaç düşünmü
yorum» diyor Diğer böcek 
Ercan ııe kırmuı Wolksw8-
Hn'i Uı hırgün değişik M» 
btyânlı çSrünüyor. 

Kozanoğlu'nun 
başına gelenler 

^ Z. KoMflotlu Başlktaş Ku
lübü yanında, tiyatroda da 

çeşitli dertlerle karşılaşıyor. Ti
yatrodan ayrılan sanatçılar 0'> 
nun İçin büyük Üzüntü konuıu 
nluyor. Nitekim .arenadan ayrı
lan Üner tlaever, Kozanoglu a-
leyiıine 85 bin liralık bir tazmi
nat dâvâii açmca Kozanojlıı n^ 
yapacağını yine kara kars dü
şünmeğe başladı • 

Pürsfinle konuşurken 
. • » • • • • • • • « • « • » • • • • • • « . « » « « « ^ 

K ı r m ı z ı S e m s î v e l İ * ^ gUnlerde de Hülya Koçyi-
* " ^ git ile çevirdiği «Taşralı Ku» 

gösterilmeye başlanacak. Filmin 
çekimi sırasmda, şirketlerle, ay-
ru hafta iki filminin vizyona 
girmemesi için yaptığı anlaşma
lar nedense uygulanmıyor. Ay
han Işık: «Ne yapalım, elden 
gelen bir şey yok, herkes haklı» 
diyor. 

İlham Gencer 

^ f l l I K I A ş - GaUtasatay 
maçında San - Kırmaılı 

lar beraberlik gollünü atuica 
numaralı tribünde kırmuo 
şemslyeli bir taraftar sevin
cinden havalara fırladı. Bir 
yandan golün sevinciyle ba
ğırırken, şemsiyeyi de salla
maktaydı. Merakla numaralı 
tribünün bu yönüne bakan
lar, kırmuı «enıiyeltnin, 
«antör tlham Genter ol4a> 
ğumı gördüler Ancak, Gen-
cer'în sevinci uzun sürmedi 
ve Beşiktaş İkinci golü attı. 
Bu kere, tribünde «kırmua 
şemsiyeli neredesin» diye ses 
1er duyulmaya başladı. ^ 

Ayhan Içık üzgün 
DEYAZ, perdanm de|i|mez jö

nü Ayhan Işık, birbiri ar
kasından filmlerinin vizyona gir
mesinden çok üzgün, Işık, film 
^rketlerine Itarşı daima iyi ni
yetli davrandığı iıalde kendismı 
hiç düşünmediklerinden şikâj'ct 
ediyor. Bu hafta bir yanda Ke
mal Pılmde başrolde oynadığı 
»Hızır Dede» vizyona girerken 

Muzaffer Tema 
«Flörllfere paydos» 

dedi. 

KiZi Marie 
Chtistine 

aktör 
C, Matquand 

ile 
evlendihien 

sonra çok 
yalnız 
halan 

ÇEŞtTU 
adı karışan 

aşk maceralarına 
Muzaffer 

Tema, bundan aoara daha 
dikkatli davranacak. S M 
günlerde Leyli Sayar Ue gi-
rülen Muzaffer Tema, «Ml> 
decf arfiada'̂ ız» diyor ve ilâ
ve ediyor, «Leyli Ue yutar
dan beri sttıen Itlr doıtluit-
muz vır. Birbirimitle u k -
bet eder, dertlerünizi payla-
%mı.» Hakkında tity>\\\i dedi
kodular çıkanlmasıus 4a 
hayli kızan Muzaffer Tema 
bundan böyle flörtlere di-
•îpaydo!,-! dedim dijc 

J. P. Aumont 
eski esiyle 
evlenecek 

fLAS VEGAS - ÖZEL) 
FIXİ yaşını geçtiği halde, çe

virdiği filmlerde h&Uî jönprS--
•liye rolleri oynayan Jean-Pier-
Tt Anmont'on, eski kanst Ue 
yeniden evleneceğini, aktörün en 
yakın arkası Louis Jourdan ken
disiyle görüşen bîr gazeteciye' 
açıldamıştı: 

Amorikaya dinlenmek isin gel
miş bulunan Jesn-Pi "c .Aumont 
Laa Vegasta bulunmaktadır. 

Sinemayı 
bırakacak 

Km Marie • Chri&üne'î tanuı 
mış ...cör Chrls.ıan Marquanâ 
ile evlendirdikten sonra yapayal 
luz icalan Pierre Aumont, unu
tamadığı «Bki kansııu telaforüa 
sık sık aramış ve konuşmuştur. 
Marisa Pavan, tamnnıi:. aktö
rün gerçek bir ev erkeği oldu-
guı.. ama neslegi dolayısıyla, 
evUlik hayatının gereklerini ye
rine getiremediğini ileri sürerek 
boşanmıştı. Romada bulunan 
Marisa'yı, sık sık ziyaret eden' 
ve çocuklarım gfirmak hakkım 
mahkeme kararı ile elde etmiş 
bulunan Jean - Pierre Aumont. 
eski karısıyla yeniden evlendiği 
takdirde sinemayı bırakmak ve 
tam bir aile hayatı sürmek ko
nusunda da Rasm karar ver-' 
mistir. 

Mes'ut olay 
Bu arada, hem Marisa'yı hem 

de Pierre Aumont'u çok yakın
dan tanıyan, aktör Louis Jour
dan, Bevorly Hılls'teki köşkünü, 
mayıs ayında Aumontla eski ka-
nsına bırakarak. Paris** glde-
ceğüıl ve böyle bîr olayın, hem 
Marisa hnn de Aumont için 

i.T. Aumont: Y'alnıslıktan btkll 

çok iyi ve mesut bir olayla >•< 
nuclanacagmdan emin olduğu* 
nu da söylemiştir. 

Yine Paria 
Marua ile Pierre Aumont ye* 

niden evlenirlerse, nerede oto» 
racakları kesin olarak billnma* 
mekle birlikte, en mutlu günle-
rini Paris'te geçirmiş olan bu 
çiftin, yine bu şehirde yerleşe» 
çekleri tahmin edilmektedir. J*. 
an - Pierre Aumont, şimdilik Hm 
Um çevirmek konusunda her» 
hangi bir teklif alrmş değildir. _ ı 

î 

Autum «t l U r u s Pavan Uk evlendıkleti zaman 
wm\\ ittftİK feçirmiıletdL 

•Idakça 
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Bektaşi'nin f 
tal(tiği... I 

BEKTAŞİNİN bindiği gemi şid- İjİ 
detH bir fırtınaya tutulmuş- ijİ 

tu. Fırtınadan oldukça korkan jj' 
bektaşi: ^ , ^ , ^ 

Bu fırtınadan kurtulursam, ::; 
«dini bilmediğim velinin tür- ;:;" 
besine bir kurban adağım olsun, ;:; 
dedi. ;!• 

^ yolculardan bin: ii: 
Yahu, hiç ismini bildiğin zat jjj 

yok tnu'!" deyince, bektaşi de: ii: 
_ pek çok amma, hepsini bi- il-

rer kere aldattım cevabını ver- i[î 
«ü- :!i 

Aceleci papağan I 
DAPAGAıN iıatıcısı, el inde ;: 

kalan son papağanı, m ü ; - ij: 
terisine methederken, «sağ a- ';i: 
.yağını kaldırırsanız İngiliz- ij: 
ce, sol ayağını kaldınrsa- |ij 
nız Fransızca konu!!ur> diye İj: 
ilâve etti. ;: 

Banun üzerine müşteri: ij: 
— T a iki ayağnı kaldırır- üj 

«am? diye satıcıya sordu. İj: 
Fakat bu sırada, satıcıdan jj: 
evvel papağanın sesi du3ml-::: 
d u : 

— Düşerim aptal herif!.. 

Yarı yarıya % 
karışıkmış ili 

l O K A N T A D A müşteri, önüne ili 
gelen yemeği tattıktan sonra ij; 

patrona çıkışt ı : İİI 
- Tavşan köftesi diyorsunuz İp 

ama, doğrusunu söyleyin buna İİI 
başka bir et de karıştırmışsınız. ^ 

Patron ellerini oguşturarak: ::: 
- Vallahi beyim, dedi, zaman jij 

ma lûm, fiyatlar çok pahalı , bi- ||i 
raz at et i k a n ş t ı n y o r u z da... III 

— Ne nisbette mesel&? 111 
— Yarı yarıya, efendim. Bir •;! 

tavşan, bir at!. . jji 

istedikleri |İ 
üç ?ey II 

D I R F r a n s u , bir ingi l iz İli 
ve bir Türk'e cennetin k a - jj 

p ı ı ı n d a kendilerine, «istediği- 11; 
niz ttç şeyi yanınıza alabilir- iT 
siniz» demişler. jj: 

Fransız hemen «Kadınımı, i-
şarabımı, köpeğimi isterim» İİ: 
diye cevap vermiş . 

İngil l t i s e : «Pipomu, basto . jil 
nnmu, ;oir takımımı» d e - jir 
mış. 

Sıra Türk'e gdmiş, o da jll 
biran düşündükten sonra: ili 
«Nüfus kâğıdımı, altı adet jj: 
vesıkabk resmim] ve 16 kv- jj: 
ruşlnk pulumu» diye cevap ili 
vermiş! 

::ffi;i»»«:::««»!--:HiiS«İK:::ffi::i.:SKHîHm!!:UH5nHKmKİİ«İK^ 

T A Z t S I Z 

- Kendisi ki-
zıldeıilidir!.. 

jS22.Si3^ 

i 

I 
Y A Z I S I Z ! . . 

:il&si!n:M:H!»!}n:n!n!mm!!mıİ!:!i!ffimiHieiintiiK»»ti$»niinHî ^ mımmiüjüüî 

liva giden avlanır 

'c •V; 1"̂  ^^- J 

%-
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Dalgınlığın 
derecesi 

nAIıGIN profesör, karısına 
isim günü hediyesi ols-

rA bîr vaw> almak üzere bb 
dükk&na girdi. Bütün TKEO-
lan gördükten sonra, vitrin
de baş aşağı duran bir ta
nesini beğendi. 

Amma tezgâhtara şunla
rı sdyledi; 

— Bunu alacaktım, fakat 
çiçek koymak için ağzı yok. 

Ve hemen arkasından ilâ
ve etti: 

— Sonra dibi de ç ıkmış ! 

Demirperde de 
saat 

D İ R tunst, Budapeşte'de poli
se saatin kaç olduiunu sor

du. Adam saatine bakmadan 
kat'i bir sesle «8.30» diye cevap 
verdi. 

Turist'in, «Peki ama nereden 
biliyorsunuz?» suali üzerine, po
lis etraftaki evleri göstererek: 

— Bakın, bütün pencereler ka
panıyor zira Amerikanın Sesi 
Radyosu şimdi y a y m a başladı, 

dedi. 

Bektaşi aklı 
D İ R mecliste tütünün içil

mesinin helâl, yahut ha
ram olduğundan koııuşulu-
yormuş. Hazır bulunanlar
dan biri aralarındaki Bek
taşi'ye dönerek: 

— Buna sen ne buyurur
sun hazret, demesinle Bek
taşi su cevabı verdi: 

— Helâl ise içiyorum, ha
ram ise yakıyorum!. . . 

Kestirme yol 
A M E R I K A L I N I N biri, İngi l te 

re'de otomobil ini delicesine 
sürüyordu. Bir yol kavşağında 
birden bire durarak karşısma 
ç ıkan bir yo lcuya: 

— B u yol, Şekspir'in ev ine mi 
gidiyor? diye sordu. Yo lcu: 

— Evet a m m a , dedi, bu hızla 
gidecek olursanız . Şekspir' in me
zarına d a h a kolay varabilirsiniz. 

Mazeret 
^ İ Z M E T Ç İ feryat ederek 

odaya girer.' 
— .\man hanımerendi, kü

tüğü banyoya düşürdüm. 
— Kız ban« geleceğine 

•abuk çocuğu çıkarsana, . 
— Çıkar demesi kolay, ha

nımefendi, ama su e] daya
nacak gibi değilki çok sıcak!. 

Sebebi 
V Ü Z yaşma ermiş bir ihtiyar 

kadınla röportaj yapan ga
zeteci, kadma sordu: 

— Tüz yaşına kadar gelmiş ol
manızın hikmeti nedir? 

İhtiyar kadın hiç düşünmeden 
şu cevabı verdi: 

' ^ Hikmetini bilmiyorum am
ma, sebebi yüz sene evvel dün
yaya gelmiş olmamdır! 

tUvaaln bn laruuıt 
kanrlıraalar 

odhaa 
BAYKABA 

AitlM 
KARSAN 

flrap DUnvasında Oto • Stop 
0_ ..-^, ^it^ 

it 

• 
&d» 

HİÇ doğmamj 
D I R turist köymutıtar" 

sordu: ^ 
- E söyle bakalım^ 

köyde büyük adam 
m u d u ı hiç? .fmeds" 

Muhtar tereddüt «'"> 
b a ş m ı sal lar: l̂ ŷd* 
— Yok ağa, bizim. ^ 
herkes doğduğu z«"°° 
böyle bebek gibi do. •• 

Bektaşiye ^^, 
jgİR mecliste zamane * ^ • 

bozulduğundan ~* 
yormuş. İçlerinden '''''^,1--» t 

Hâl böyle giderse, du ' 
. - 1 . -14 ::.» « la ı -ak! flC" 

ıreroi; 

—- Memur bey. fal
la nzaklaj^maym, 
bu delikanbyla ye-
lU tanıştım... 

Bellu ^ 
kılarak alt üst olacak 
le bektaşi şöyle cevap ı̂ 

•— Ne biliyorsunM? 
Üstünden iyİ çıkar!... , «j 

CARHOŞUN birine » 
eden biri: Mst^ 

- Ş u içtiğin ra'^''*^- gel* 
te fitil fitil burnundan 
cek, dedi. . . dol' 

- Oh ne âlâ, kadehe 
dur doldur da ç e k - j " 

Beşincinin^ 
Doğru harcK 

/ ş i N t büen bir abanıl» " ^ l 
şı arasında şöyle bir a' 

«eçer: . 0 * 
- Ta, işte böyle a"?"^, Jşif 

evlenmek iizere idim. btf 
puf»* 

;:i;ii:::H:!:n:M:Hi;iİ!:!:HH:t:iH:Hn::i::::ni::!n;i):ii:İ!;Ui:̂  

tim ki bizim müstakbel 
senede onbin lira ter«i 
•eriyormuş. 

— Ey, sonra? „ı-ddK*' 
- S o n r a : Terzisiyle ev le»"^ 

Henry'nin yeri ^ 
^fjTESKT nerede?» diye komşu çocuğu Henry'nin » " I j j ^ 

sordu. «Emin değilim,» dedi kadın. «Şayet düşündüğü .*J yj» 
kalınsa kayıyordnr. Yok şayet düşündüğüm gibi buz "* 
yüzöyordur.» 

Evlenmek istiyenlere 
( J A Z E T E N İ N biri bir gün şöyle bir Uân verdi. «Her »«"* v« 

ev lenmeden önce e n çok neleri bilmelidir. B u ** '** . V* 
resimli kitabı kupon yollıyanlara veriyoruz.» Binlerce 8*"^ jii. 
kuponları yoUadı ve her birinin aldığı bir Î E M E K KİTA" 

/MMW^MM^» 

T A Z I S I 7 ' 
miiniiHilîiiillilKI!IHIIÎHHiK!î!i!İIİ!iili|li!:inîiî!i!iîii!!iiili;iiiiiii 

^^iiiT^ .,^-3^^. 
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YUMURCAK 

— Aııaokolo ögratmenJ bizim kurbağalan istemedi , 
de ı«rl MndUk. 
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